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Paula Campos Pinto
Doutorada em Sociologia pela Universidade York (Toronto, Canadá) é atualmente docente no Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, investigadora e vice-coordenadora do Centro 
Interdisciplinar de Estudos do Género e colaboradora do Centro de Administração e Políticas Públicas, da mesma 
universidade.
Desde 2013 coordena também o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, sediado no ISCSP, que constitui 
uma plataforma de articulação de investigadores, organizações da deficiência e decisores políticos em torno da 
monitorização e implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Tem coordenado diversos projetos de investigação, a nível nacional e internacional, sobre temáticas ligadas 
à deficiência e políticas sociais numa perspetiva de género e integra várias equipas e redes internacionais de 
que se destacam a rede Disability Rights Promotion International, que promove a monitorização dos direitos 
humanos das pessoas com deficiência e a ANED, rede europeia de especialistas em análise de políticas públicas 
na perspectiva da deficiência, que coordena em Portugal.
É autora de diversos trabalhos sobre temáticas ligadas à deficiência, género, inclusão, cidadania e direitos, 
publicados em Portugal e no estrangeiro.

Rogério Cação
Nasceu em Peniche em 14 de fevereiro de 1956. Concluiu a parte curricular do mestrado em Antropologia, no 
Instituto de Ciências Sociais e Políticas e é detentor de um Diploma de Estudos Superiores Especializados em 
Supervisão Pedagógica e Gestão da Formação.
Foi professor do ensino básico, estando aposentado desde 2013. No âmbito da carreira docente, foi professor de 
Educação Especial entre 1987 e 2013. Integra a Comissão de Acompanhamento dos Centros de Recursos para a 
Inclusão e foi consultor da Agência Europeia para as Necessidades Educativas Especiais, no âmbito da Transição 
para a Vida Adulta. É membro do Conselho Consultivo do Instituto Superior de Serviço Social da Universidade 
Lusíada.
Atualmente é dirigente associativo, exercendo os cargos de vice-presidente da Fenacerci, Federação Nacional 
de Cooperativas de Solidariedade Social e da Confecoop, Confederação Cooperativa Portuguesa. Integra os 
Órgãos Sociais da CASES, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, é membro do Conselho Nacional 
da Economia Social e subscritor da futura Confederação da Economia Social Portuguesa. É atualmente um dos 
representantes do Setor Cooperativo no Conselho Económico e Social.
Ainda no âmbito do movimento associativo, tem desenvolvido intensa atividade formativa para dirigentes e 
profissionais, designadamente nos domínios da Ética e Deontologia Profissional. É coautor do Código de Ética 
para a Deficiência Mental e de numerosos artigos ligados à  Economia Social e Cooperativismo, Educação Especial, 
Formação Profissional para grupWWos especiais e Intervenção na Deficiência Intelectual e Deficiência.
Foi-lhe atribuída a Comenda da Ordem do Mérito em 2010.

Helena Rato
Vogal da Direção Nacional da APD.
Membro da Presidência do CPPC.
Investigadora Científica, doutorada pela Universidade Técnica de Lisboa.
Mestre em Econometria pela Universidade Livre de Bruxelas, foi perita da OIT para o Desenvolvimento e diretora 
da Unidade de Investigação do Instituto Nacional de Administração, I.P. 
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Mariana Canto e Castro
Head of Legal and HR, está na Randstad desde janeiro de 2015.
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Especializou-se em psicologia 
organizacional na Wesleyan University, nos EUA.
Anteriormente exerceu funções de Head of Legal no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e foi 
Head of Legal Department e compliance officer no Citibank.
Exerceu igualmente funções de RH de 2000 a 2012 no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e no 
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional.

Mónica Leonardo
Nasceu em Lisboa, em dezembro de 1976. Licenciou-se em Sociologia e Planeamento no Instituto Superior das 
Ciências do Trabalho e Empresa (ISCTE). Tem formação profissional em Inovação Empresarial.
Foi técnica e coordenadora em diversos projetos, visando a empregabilidade, inserção educacional, social e 
comunitária para pessoas em situação de desvantagem, a partir da visão do movimento do Emprego Apoiado. 
Participou em projetos da Iniciativa Comunitária EQUAL e na Iniciativa Interministerial para Áreas Críticas 
Urbanas “Bairros Críticos”, bem como em projetos a nível nacional e transnacional, particularmente em termos 
de avaliação, responsabilidade social das organizações, empreendedorismo e gestão da diversidade.
Tem experiência como oradora em conferências, seminários, workshops, a nível nacional e internacional.
Representa a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA) na European Union of Supported Employment 
(EUSE), desde 2006.
É, desde 2016, a presidente da Direção da Associação Portuguesa de Emprego Apoiad.

Sara Câmara Pestana
Concluiu a licenciatura em Psicologia Educacional, no Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), em 1990. 
Em 2009, realizou mestrado integrado em Psicologia, Área Educacional, também no ISPA.
Foi coordenadora da Escola de Produção e Formação Profissional da Fundação LIGA, de março de 1992 a 
dezembro de 2011, tendo assumido a coordenação da OED – Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência 
em janeiro de 2012.
Tem alguns artigos e comunicações realizados na área da formação profissional e emprego das pessoas com 
deficiência.
Foi formadora em ações dirigidas a públicos diversificados, nomeadamente grupos desfavorecidos e em risco de 
exclusão, de 1996 a 2008.
Entre 2002 e 2010 realizou consultas de psicologia educacional. 
Foi membro da direção da FORMEM – Federação Portuguesa de Centros de Formação Profissional e Emprego de 
Pessoas com Deficiência, enquanto representante da LPDM Centro de Recursos Sociais (atual Fundação LIGA), 
de 2003 a 2008.

Jorge Fernandes
Jorge Fernandes trabalha na área da acessibilidade eletrónica para pessoas com deficiência, desde o início 
da década de 1990. Coordena a Unidade ACESSO desde 2003, a qual integra desde 2012 o Departamento da 
Sociedade da Informação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Jorge Fernandes é autor de diversos estudos sobre acessibilidade Web no âmbito da Administração Pública 
Central, Municípios, Instituições do Ensino Superior, televisão, jornais e rádio, entre outros. É também coautor das 
ferramentas de validação automática da acessibilidade de conteúdos Web: eXaminator e AccessMonitor.
Jorge Fernandes licenciou-se, em 1993, em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE-IUL (Instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa), e em 2003 completou a componente 
curricular do mestrado em Reabilitação na Especialidade de Deficiência Visual da FMH (Faculdade de Motricidade 
Humana).
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Mafalda Ribeiro
Mafalda Ribeiro tem 35 anos de uma vida improvável. Estudou jornalismo, mas foi técnica de comunicação na 
Valorsul, durante 8 anos. Não é jornalista na prática, mas é o gosto pelas letras que faz mover a sua cabeça, 
ainda que as pernas não lhe obedeçam. Convive com a doença rara congénita Osteogénese Imperfeita e desloca-
se em cadeira de rodas desde sempre. 
Publicou em 2008 o seu primeiro livro “Mafaldisses – Crónicas sobre rodas” (4ª edição) e voltará ao mercado 
editorial em 2019. É autora, cronista e interventiva na área da exclusão social. Fez uma certificação em Coaching 
Internacional e é oradora motivacional, com o projeto “Sorrir sobre Rodas”. É por isso convidada para falar em 
público acerca da sua visão otimista da vida em empresas, hospitais, escolas, seminários, conferências e foi ainda 
oradora numa Ignite e dois TEDx. 
É voluntária em projetos de solidariedade social, tem um olhar humanista e aguçado do mundo e por isso dá a 
cara e a voz pela inclusão e pela igualdade de oportunidades, sempre que lhe dão tempo de antena. 
Mafalda Ribeiro não vê limites diante das suas limitações. É uma mulher de palmo e meio, informada, atenta aos 
pormenores e grata por poder continuar a usufruir da viagem da vida. Celebra-a continuamente com um sorriso!

Paula Fernandes
Licenciada em Psicologia, pela Universidade do Algarve, a fazer mestrado em Psicologia Social e das Organizações 
no ISCTE.
Técnica de Recursos Humanos, na Perene SA, empresa portuguesa de serviços ambientais, municipais e 
obras públicas, desde dezembro de 2014, onde desenvolve projetos no âmbito social, de formação e integração 
profissional de públicos diferenciados.

Salomé Barreira
Especialista em Recursos Humanos e Responsabilidade Social para a inclusão. Experiência de 20 anos na 
Formação e no Desenvolvimento, nas áreas da Educação e da Grande distribuição. 
Tem uma participação ativa na definição das políticas e estratégias de Recursos Humanos para o grupo El Corte 
Inglés em Portugal ao nível da Aquisição de Talento, Formação e Desenvolvimento, Avaliação de Desempenho, 
Desenvolvimento e Retenção do talento, Remuneração e Compensação.
Ao longo destes anos promove e participa em fóruns de discussão sobre a formação, desenvolvimento e inclusão, 
dinamizando com a sua equipa diferentes práticas de promoção da empregabilidade.
Formação em Marketing, Gestão de Recursos Humanos e um MBA pela AESE Business School.

Gracinda Martins
Gracinda de Bessa Ferreira Martins, licenciada em Filologia Germânica, pela Universidade de Coimbra.
Técnica superior do quadro da Universidade de Aveiro, onde exerce funções desde 1991, como coordenadora 
do Gabinete Pedagógico, um serviço de apoio pedagógico e pessoal para todos os estudantes da Universidade 
de Aveiro. O gabinete contempla ainda uma vertente específica para estudantes com necessidades educativas 
especiais. 
Membro do Grupo de Trabalho de Apoio aos Estudantes com Deficiência do Ensino Superior – GTAEDES. 
Integra, também, o GT-NECTES – Grupo de Trabalho para as Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, criado com a missão de aconselhar o Governo na definição de estratégias para promover o 
acesso e a inclusão de cidadãos com deficiência no ensino superior, nas atividades académicas e no Sistema 
Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), mediante a produção de estudos, pareceres e recomendações.
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Susana Marta Marques
Licenciada em Gestão, pela Universidade Lusíada. Pós-graduada em Gestão, com especialização na vertente 
financeira, pela Universidade Lusíada.
Diretora do Centro de Emprego de Loures-Odivelas, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP (IEFP, 
IP), desde fevereiro de 2016.
De novembro de 2012 até fevereiro de 2016, exerceu o cargo de diretora de serviços de Emprego e Formação 
Profissional da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP, IP.
De novembro de 2010 a novembro de 2012, exerceu o cargo de diretora do Centro de Emprego de Benfica (IEFP, 
IP).
Entre setembro de 2005 e novembro de 2010, exerceu o cargo de chefe de serviços da Unidade de Gestão e de 
Desenvolvimento do Emprego, no Centro de Emprego de Moscavide (IEFP, IP).
No período compreendido entre dezembro de 2004 e setembro de 2005, exerceu o cargo de diretora de serviços 
da Direção de Serviços de Planeamento Operacional e de Controlo de Gestão, da Delegação Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo do IEFP, IP.
No período compreendido entre junho de 2003 e dezembro de 2004, exerceu o cargo de diretora de serviços da 
Direção de Serviços de Coordenação da Atividade Formativa, do Departamento de Formação Profissional do 
IEFP, IP.
De julho de 2002 a junho de 2003, desempenhou funções de técnica superior no Departamento de Formação 
Profissional do IEFP, IP.
De agosto de 1998 a julho de 2002, desempenhou funções de técnica superior no Centro de Formação Profissional 
de Alverca (IEFP, IP).
De abril de 2003 a dezembro de 2014, representante do IEFP, IP no Centro de Formação Profissional para a 
Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul (CENFIC), no exercício das funções de vogal do Conselho de 
Administração.
Orientadora de estágios profissionais e membro de júri de estágios probatórios.
Participação em diferentes grupos de trabalho, ações de formação, congressos e seminários. Membro efetivo do 
Colégio da Especialidade de Economia e Gestão Empresariais da Ordem dos Economistas.
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