Nota curricular
I – Dados pessoais
Nome: Marina Sofia Birrento Saraiva
Data de nascimento: 7 de junho de 1969
II – Habilitações académicas:
Doutoranda do Instituto Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em Sociologia
desde 2014.
Mestre em Administração Pública, pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, em
2013.
Pós-graduada em Estudos Avançado em Gestão e Administração Pública, (CEAGP),
pelo Instituto Nacional de Administração Pública, I.P.,Curso Carolina Michaelis, em 2011.
Licenciada em Estudos Europeus, pela Universidade Aberta de Lisboa, em 2007
3º Ano do Curso de Canto Lírico do Conservatório Nacional de Lisboa.
III – Experiência profissional
Desde 2014, desenvolve a sua atividade científica como investigadora no Instituto de
Ciência Sociais da Universidade de Lisboa, no Grupo de Investigação Ambiente Território e
Sociedade. No âmbito da atividade académica tem apresentado um conjunto de
comunicações em seminários e conferências, nacionais e internacionais, nos seus domínios
de estudo e trabalho, tendo publicado como autora e coautora.
Desde 2011 é Técnica Superior da CIG - Comissão para a Cidadania e a
Igualdade de Género, onde exerce funções no Núcleo para a Cidadania e Igualdade de
Género. É responsável pelo acompanhamento técnico e de promoção dos Planos
Municipais para a Igualdade. Concebe, promove e acompanha programas de formação
inicial e permanente para agentes educativos, forças de segurança nacional,
conselheiros/conselheiras para a igualdade da Administração Central e Local, para a
defesa dos direitos humanos, a desconstrução de estereótipos de género, a prevenção e
combate, contra de todas as formas de violência discriminação de género.
Ainda na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, assegura a
preparação e organização de cursos, seminários, conferências, colóquios, em articulação
com outras entidades públicas.
Representa a instituição em seminários temáticos, para a promoção das matérias
de atribuição da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, foi também a
representante e presidente do júri do Prémio «Viver em Igualdade» 2ª Edição.
É membro representante da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género,
na equipa do Conselho Municipal para a Igualdade da Câmara Municipal do Seixal
(CONSIGO) e também na equipa do Conselho Municipal para a Igualdade da Câmara
Municipal de Lisboa, onde elabora recomendações gerais relativas a boas práticas de
promoção da Igualdade Género Cidadania e Não-discriminação na vida local.

Até 2011 foi formadora no FORGEP – Programa de Formação em Gestão Pública,
nos Seminários sobre o papel do Estado e Administração Pública e suas responsabilidades
na promoção das políticas públicas sociais e de cidadania, inclusão e Igualdade de Género,
no INA I.P.
Em 2007 foi consultora, investigadora e formadora no Projeto Igualdade é
Oportunidade - Diagnóstico e Intervenção para a Promoção da Igualdade de Oportunidades
entre Mulheres e Homens em Empresas do Sector Alimentar”
Em 2006 participou ainda, como formadora, no Projeto “Igualdade de Género - da
Teoria à Prática” na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Em 2005 foi colaboradora no estudo – “Inserção dos Funcionários Públicos com
deficiência na Sociedade de Informação”, INA – Instituto Nacional da Administração, I.P.
De 2000 até 2009 foi colaboradora da Câmara Municipal de Montijo onde
desenvolveu um conjunto de atividades nos vários sectores da autarquia como: na
Biblioteca Municipal dando apoio ao Plano Nacional de Leitura (Ler+). Acompanhou o
projeto BIG – Bibliotecas e Igualdade de Género; Gabinete da Juventude, elaborou e
coordenou projetos, para implementação de políticas para a juventude, como: o Cartão
Jovem Municipal, Jornadas da Juventude e Igualdade, Concurso de Poesia e Ficção
Narrativa, o Programa Jovens Voluntários; No Gabinete de Apoio ao Ensino,
acompanhou, implementou e planificou, projetos educativos de enriquecimento curricular,
de Música.
De 1993 a 1998 lecionou a Disciplina de Educação Musical no pré-escolar, 1º e 2º
Ciclo.
IV – Formação Complementar
Curso de Formação - Youth vocies, Youth action: Gender in changing Europe em
Ohrid, FYROMacedónia.
Curso de Formação Específica em Igualdade de Oportunidades e Compatibilização
entre as Responsabilidades Familiares e Profissionais das Mulheres e dos Homens, na
ONG GRALL, Lisboa.

