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CV Resumido 

 

Hélder António dos Santos Nunes Raposo 

28 de Setembro de 1975 

Actividade profissional 

• Professor Adjunto (Equiparado) da Área Científica de Sociologia da Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL-IPL). 

 

Formação académica 

• Aluno do VIII curso de Doutoramento em Ciências Sociais, no Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL). 

• Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação no Instituto Superior 

de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE-IUL), concluído em Dezembro de 2006.  

• Licenciatura em Sociologia, pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

(ULHT), concluído em Março de 2001 . 

Investigação 

• [2010 - 2011]: Investigador do projecto “Inserção Profissional dos Diplomados da Escola 

Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa”, promovido pela Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Lisboa. Investigador responsável: David Tavares.  

• [2007 – 2010]: Membro da equipa de investigação do projecto “Medicamentos e 

pluralismo terapêutico: consumos, lógicas e racionalidades sociais” (coordenado por 

Noémia Lopes), aprovado pela FCT/MCES – PTDC/SDE/64216/2006. 

• [2003 – 2005]: Bolseiro de investigação (FCT) no Centro de Investigação e Estudos de 

Sociologia do ISCTE (CIES/ISCTE) no projecto “Prisão de não-nacionais em Portugal” – 

POCTI/39032/SOC/2001 – com a coordenação científica de António Pedro Dores. 

Participação no sub-projecto sobre “Serviços de Saúde em meio prisional: o caso do 

Hospital de S. João de Deus”, coordenado por Graça Carapinheiro. 

• [2002 – 2005]: Investigador júnior do OBSERVA (Ambiente, Sociedade e Opinião 

Pública) – ISCTE/ICS, no projecto sobre “Novos Riscos, Tecnologia e Ambiente”, 

coordenado por Maria Eduarda Gonçalves (ISCTE) e Cristiana Bastos (ICS). 
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• [2001]: Membro associado de um projecto de investigação (SAPIENS proj. 99, 

financiado pela FCT – projecto n.º 32564), no âmbito das Ciências da Educação, 

subordinado ao tema: “A Construção da Profissão Docente no Ensino Secundário (1947 

– 1974). Formações, Percursos, Identidades”, coordenado por António Teodoro (ULHT).  
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