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Europass-Curriculum 
Vitae 

 

  

Informação pessoal  

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) Neto Moreno, Márcia Teresa 

Morada(s) Rua Raimundo de Carvalho, nº 970 | 4430-185 Mafamude – VN Gaia, ou 
Rua Amália Rodrigues, Lote 91, 1º dto. | 5300-430 Bragança 

Telemóvel(eis) / Email 912 411 003 | 935 625 614 / marcia.moreno@gmail.com 

Data de nascimento 24/10/1978 
  

  

Emprego pretendido / Área 
funcional 

Investigação, Gestão de Projectos, Gestão de Conteúdos, Formação, 
Consultoria, Monitor de Educação Ambiental 

  

Experiência profissional  
 

Datas De Abril de 2012 a Março de 2013 

Função ou cargo ocupado Bolseira de Gestão em Ciência e Tecnologia (pela FCT) no Centro Ciência Viva 
de Bragança 

Principais actividades  Desenvolvimento de conteúdos e produtos multimédia (artigos de jornal, programas de rádios e 
documentários para Web-TV). Revisão técnica e científica de conteúdos. 
Estabelecimento e manutenção de contatos regulares com os media a nível regional, nacional e das 
regiões próximas transfronteiriças. 
Desenvolvimento de textos (nomeadamente notas de imprensa), design de material gráfico e de 
multimédia e outros materiais de divulgação da atividade do Centro, em articulação com valências já 
existentes no Centro. 
Conceção e desenvolvimento de novas atividades e materiais pedagógicos e de promoção da cultura 
científica e tecnológica, direcionadas para variados tipos de público. 
Apoio a atividades já desenvolvidas no Centro Ciência Viva de Bragança, no sentido de as 
concretizar e eventualmente renovar, com o objetivo de melhorar o impacto nas comunidades-alvo. 

  

Datas De Outubro de 2011 a Fevereiro de 2012 

Função ou cargo ocupado Docente na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança 
Principais actividades  Cadeiras lecionadas “Educação para a Saúde e Qualidade de Vida” e “Educação para a Saúde de 

Crianças e Jovens”.  
Formadora do curso de formação em “Estratégias práticas de Educação Ambiental” para alunos do 3º 
ano da Licenciatura em EA. 
Orientadora de estágio no âmbito da Licenciatura em Educação Ambiental (em representação da 
Associação Portuguesa de Educação Ambiental) - de março a junho de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 2/ 7- Curriculum vitae de 
 Moreno, Márcia  

Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu 
© União Europeia, 2002-2010   24082010 

 

Datas Desde Abril de 2009 

Função ou cargo ocupado Gestora de Projetos e de Conteúdos 

Principais actividades e 
responsabilidades 

- Integra o Grupo de Investigação Internacional “Pessoa-Ambiente”, Departamento de Psicologia 
Social da Universidade da Corunha, desde Fevereiro de 2010. 
- Integra a equipa do Projeto Europeu “Low Carbon at Work: Modelling Agents and Organizations to 
achieve Transition to a Low Carbon Europe”, coordenado pela Universidade da Corunha. 
- Integra a Direção da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), 2009-2012. 
- Coordenadora do Projeto Rios, projeto nacional no âmbito da participação pública. 
- Coordenadora e Monitora de oficinas temáticas e científicas na área do ambiente. 
 
Campanhas e publicações 
- Redação da brochura institucional “Água, elemento focal de sustentabilidade” (ARH-Norte) 
- Gestão e redação do livro “Guia para uma gestão sustentável dos resíduos” (LIPOR) 
- Participação na publicação Anuário de Sustentabilidade 2009 – “Confiança Sustentável – crise: 
a afirmação da sustentabilidade como caminho para a solução dos obstáculos do séc. XXI” 
(BioRumo e BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável) 
(publicação lançada com o Jornal Público) 
 

Função ou cargo ocupado Formadora 
Principais actividades e 

responsabilidades 
- Formadora acreditada pelo Conselho Científico e Pedagógico de Formação Contínua (domínios: 
“A64 Ciências do Ambiente”, “B11 Pedagogia e Didática”, "D08 Educação Ambiental" e “D11 
Educação para a Saúde) 
- Cursos de formação: “Educação Ambiental para a Sustentabilidade” (25h; formação nº 
CCPFC/ACC-66671/11); Gestão de Projetos de Educação Ambiental: aquisição de competências 
para a ação (25h; formação nº CCPFC/ACC-69163/12); “Estratégias em Educação Ambiental” (25h; 
formação nº CCPFC/ACC-69035/11); “O professor como promotor da saúde na escola” (25h; 
formação nº CCPFC/ACC-70097/12 e “Educação Alimentar” (38h; formação nº DGRHE/01-168/11) 

 
 

Datas De Agosto de 2005 a Março de 2009 

Função ou cargo ocupado Gestora de Projetos na área do Ambiente 
- Coordenação e redação de conteúdos de cariz educacional e formativo.  
- Criação, conceção e redação de materiais pedagógicos e institucionais diversos (manuais para 
professores e alunos, guias, agendas, brochuras, newsletters, folhetos, cartazes, jogos, entre outros). 
- Criação, conceção e produção de materiais multimédia. 
- Coordenação e execução de campanhas de sensibilização, workshops, eventos, exposições, 
palestras, oficinas pedagógicas. 
- Formação a diferentes públicos-alvo em campanhas específicas (quadros superiores de empresas, 
quadros técnicos de autarquias, professores e educadores, alunos do 1º ao ensino secundário, entre 
outros), sobre várias temáticas ambientais.  
- Coordenação e formação de equipas de monitores e animadores para ações de sensibilização. 
- Elaboração de propostas e candidaturas, conceção e produção de campanhas publicitárias, de 
planos de meios e planos de comunicação. 
- Coordenação de trabalhos fotográficos, de paginação e produção gráfica. 

Principais actividades e 
responsabilidades 
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 Campanhas e publicações (a destacar) 
- Coordenação do Programa Integrado de Educação Ambiental “A Água e os Nossos Rios” (Águas 
do Douro e Paiva), de Agosto de 2005 a Abril de 2009. Incluiu a elaboração de materiais pedagógicos 
e institucionais, concursos inter-escolas, eventos, conferências, palestras, ações de formação para 
professores, ações lúdico-pedagógicas para os alunos, saídas de campo e exposições. 
- Criação, redação e coordenação do portal www.aguaonline.net (Águas do Douro e Paiva), de 
Outubro de 2008 a Abril de 2009. Projeto resultante de uma candidatura elaborada ao 
POS_Conhecimento em Julho de 2007 
- Coordenação da ação de sensibilização ambiental para os lojistas do Norteshopping sobre 
compostagem e reutilização de materiais (Sonae Sierra), Outubro de 2008 
- Criação e conceção de estruturas e redação dos conteúdos dos materiais “BiCAS” e “BusCas”, 
uma bicicleta e um autocarro gigante, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade (CM 
Cascais), Setembro de 2008 
- Coordenação da campanha da Bandeira Azul para a Águas do Porto, 2008 
- Conceção e redação de Agenda do Aluno 2008/2009 (Águas do Douro e Paiva) 
- Conceção e redação de Agenda do Professor 2008/2009 (Águas do Douro e Paiva) 

 - Participação na publicação Anuário de Sustentabilidade 2008 – “Novas Tendências – não há 
futuro que não o sustentável” (BioRumo e BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável) (publicação lançada com o Jornal Público) 
- Conceção e redação de Manual do Aluno do 1º ciclo “À descoberta da água e dos ecossistemas 
ribeirinhos 2007/2009” (Águas do Douro e Paiva) 
- Conceção e redação de História Infantil para alunos do 1º ciclo “As aventuras do Topas na 
ribeira” (Águas do Douro e Paiva), 2007/2009 
- Conceção e redação de Guia de Campo do Aluno do 2º ciclo “À descoberta da água e dos 
ecossistemas ribeirinhos 2007/2009” (Águas do Douro e Paiva) 
- Conceção e redação de Manual do Professor do 1º e 2º ciclos “À descoberta da água e dos 
ecossistemas ribeirinhos 2007/2009” (Águas do Douro e Paiva) 
- Participação na publicação Anuário de Sustentabilidade 2007 – “Uma Visão da 
Sustentabilidade – analisar o presente para uma acção no futuro” (BioRumo e BCSD Portugal – 
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável) (publicação lançada com o Jornal 
Público) 
- Participação na campanha “Pelo ambiente… aqui separamos!”, com elaboração de materiais 
pedagógicos, stand móvel (transformação de uma carrinha numa exposição móvel), site institucional, 
participação na conceção e redação do CD-multimédia “Escola dos Resíduos”, coordenação da 
campanha-escolas e formação aos técnicos de 14 autarquias. (Águas do Zêzere e Côa – setor 
resíduos), Outubro de 2006 a Abril de 2007 
- Coordenação da campanha “É preciso ter lata!”, uma campanha ambiental com um fim 
humanitário. Conceção e redação dos materiais (Suldouro), Outubro e Novembro de 2006 
- Conceção e redação de “Manual de Resíduos” (Suldouro), Maio de 2006 
- Conceção e redação da Newsletter “IT’S NEWS” (Sonae Indústria), Maio de 2006 
- Coordenação da campanha “Matosinhos em Flor” (CM Matosinhos), Março de 2006 
- Conceção e redação de “Manual do Guarda-rios – o guia de descoberta do teu território” 
(Valimar), 2006 
- Participação na publicação Anuário de Sustentabilidade 2006 – “Responsabilidade 
Empresarial: Da Teoria à Prática – um manual para não perder o fio à meada” (BioRumo e BCSD 
Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável) (publicação lançada com o 
Jornal Público) 
- Conceção e redação de Manual do Aluno do 1º ciclo “Vamos aprender e explorar… a água e os 
ecossistemas ribeirinhos 2005/2006” (Águas do Douro e Paiva) 
- Conceção e redação do Guia de Campo do Aluno do 2º ciclo “Vamos aprender e explorar… a 
água e os ecossistemas ribeirinhos 2005/2006” (Águas do Douro e Paiva) 
- Conceção e redação de Manual do Professor do 1º ciclo “Vamos aprender e explorar… a água e 
os ecossistemas ribeirinhos 2005/2006” (Águas do Douro e Paiva) 
- Conceção e redação de Manual do Professor do 2º ciclo “Vamos aprender e explorar… a água e 
os ecossistemas ribeirinhos 2005/2006” (Águas do Douro e Paiva) 

Nome do empregador BioRumo – Consultoria em Ambiente e Sustentabilidade, Lda 

Tipo de empresa ou sector Prestação de serviços nas áreas do ambiente, educação ambiental e sustentabilidade 
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Datas De Março a Agosto de 2005 

Função ou cargo ocupado Técnica de Ambiente 

Principais actividades e 
responsabilidades 

- Promoção de campanhas de sensibilização para diversos públicos-alvo do concelho de Matosinhos 
(educadores, professores, alunos do pré-escolar ao 2º ciclo, automobilistas, veraneantes e população 
em geral) 
- Ações de formação para educadores, professores e alunos do pré-escolar ao 2º ciclo (cerca de 5 mil 
participantes) 
- Execução de materiais pedagógicos para as campanhas de sensibilização 

Nome do empregador SERUrb – Serviços Urbanos (Grupo SUMA) 

Tipo de empresa ou sector Prestação de serviços nas áreas da gestão dos resíduos sólidos e limpeza urbana 
 

Datas De Agosto de 2000 a Setembro de 2004 

Função ou cargo ocupado Gestora de Projetos na área do Ambiente 

Principais actividades e 
responsabilidades 

- Coordenação e redação de conteúdos. 
- Criação, conceção e redação de materiais pedagógicos e institucionais (manuais para professores e 
alunos, guias, agendas, brochuras, newsletters, folhetos, cartazes, jogos, entre outros). 
- Coordenação e execução de campanhas de sensibilização, workshops, eventos, exposições, 
palestras, oficinas pedagógicas. 
- Formação a diferentes públicos-alvo em campanhas específicas. 
- Coordenação e formação de equipas de monitores e animadores para ações de sensibilização. 
- Elaboração de propostas, candidaturas, conceção e produção de campanhas publicitárias, de 
planos de meios e planos de comunicação. 
- Coordenação de trabalhos fotográficos, de paginação e produção gráfica. 

  
Campanhas e publicações (a destacar) 
- Conceção e redação da Newsletter ECO’s nº 14 (LIPOR), 2004 
- Conceção e redação da Newsletter ECO’s nº 13 (LIPOR), 2004 
- Conceção e redação de “Guia do cidadão ecológico” (CM Maia), 2004 
- Adaptação para livro do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho da Maia, 
edição para técnicos (CM Maia), 2004  
- Implementação do Plano de Comunicação para o Pólo de Educação Ambiental de Odemira. 
Incluiu a conceção e redação de agenda para alunos e professores, brochuras, manuais para alunos 
do 1º ciclo ao secundário (CM Odemira), 2004 
- Conceção e redação de brochura “Zé Repolho e Maria Alface no maravilhoso mundo da 
compostagem” (CM Coimbra), 2004 
- Conceção e redação de brochura “Vamos aprender a reciclar – viagem ao mundo do papel” 
(CM Santa Maria da Feira), 2004 
- Conceção e redação de Guia do Munícipe e do Investidor “Viver, trabalhar e investir” (Valima), 
Dezembro de 2003 
- Coordenação da campanha “Marque a diferença. Separe!”, em 18 praias de VN Gaia (Suldouro), 
2003 
- Coordenação da campanha “Separar é a tua marca. Ensinar o teu poder! com 25 ações de 
formação a professores e a alunos do 2º ciclo em escolas de Santa Maria da Feira e VN Gaia e 
conceção de materiais pedagógicos (Suldouro), 2003 
- Conceção e redação de “Manual do Educador – como falar de resíduos aos 5º e 6º anos do 
ensino básico”, no âmbito da campanha “Separar é a tua marca. Ensinar o teu poder! (Suldouro), 
2003 
- Criação e redação de jogo de tabuleiro “Recicla!”, no âmbito da campanha “Separar é a tua 
marca. Ensinar o teu poder! (Suldouro), 2003 
- Conceção e redação de “Gaia global – o concelho de Gaia no digital” (Energaia), Maio de 2003 
- Participação no CD-multimédia “O Azinhal reliquial” (EDIA), Março de 2003 
- Participação no CD-multimédia “Ecossistemas ribeirinhos” (EDIA), Março de 2003 
- Conceção e redação do Manual do Aluno do 2º e 3º ciclos “Explorar e descobrir… a água e os 
ecossistemas ribeirinhos” (EDIA), 2003 
- Conceção e redação do Livro de actividades para o 1º ciclo “O azinhal reliquial” (EDIA), 2003 
- Conceção e redação do Caderno de actividades para o 1º ciclo “Vamos aprender sobre… a água 
e os ecossistemas ribeirinhos” (EDIA), 2003 
- Conceção e redação do Caderno de actividades para o 1º ciclo “Vamos aprender sobre… o 
azinhal reliquial” (EDIA), 2003 
- Participação na revista “Anuário da Fórum Ambiente” (2002 e 2003) 
- Jornalista de “A Vida de Paranhos” (2002 e 2003) – publicação trimestral; 27 mil exemplares 
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 - Participação na conceção e redação do “Guia das Auto-Estradas – património ambiental e 
cultural” (Brisa), Dezembro de 2002 
- Criação e redação de jogo de tabuleiro “Vamos explorar os resíduos” (RESAT), 2002 
- Coordenação da campanha “Basta uma mão para arrumar com a questão”, sobre dejetos 
caninos (CM Maia), 2002 
- Conceção e redação de “A minha agenda 2001/2002” (CM de Oeiras) 
- Conceção e redação de “Agenda do Professor 2001/2002” (CM de Oeiras) 
- Coordenação da campanha “PER (Programa Especial de Realojamento) – Mais Ambiente nos 
PER de Gondomar”, em 14 urbanizações da Maia (CM Maia e LIPOR), 2001 
- Conceção e redação da brochura institucional “Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água 
e de Saneamento do Baixo Cávado e Ave” (Águas do Cávado), Novembro de 2001 
- Coordenação do lançamento do site institucional da LIPOR “Fruto para um mundo melhor” 
(LIPOR), Abril de 2001 
- Coordenação da Exposição itinerante “Conhecer o lixo” nos concelhos de Gondomar e Maia 
(LIPOR), de Setembro a Dezembro de 2000 (na sua itinerância recebeu mais de 150 mil visitantes) 

Nome do empregador Caderno Verde – Comunicação, SA 

 Tipo de empresa ou sector 
 

Prestação de serviços nas áreas da comunicação, ambiente e educação ambiental 
 

Datas De Março a Agosto de 2000 

Função ou cargo ocupado Monitora de Educação Ambiental 

Principais actividades e 
responsabilidades 

- Realização de visitas guiadas à Central de Valorização Energética (LIPOR II) e Exposição 
“Conhecer o Lixo” 

Nome do empregador Caderno Verde – Comunicação, SA 

Tipo de empresa ou sector Prestação de serviços nas áreas da comunicação, ambiente e educação ambiental 
 

  

Educação e formação  
  

Datas De Setembro de 2011 a Junho de 2013  

Designação Doutoramento em Educação: “Inovação, Orientação e Avaliação Educativa” 

Áreas científicas / Departamento Área: Didática das Ciências Experimentais / Departamento: Pedagogia e Didática 

Nome da organização de ensino  Faculdade de Ciências da Educação da Universidade da Corunha 

Título da tese / Orientador Competências para atuar sustentavelmente a favor do meio ambiente. Um estudo sobre os 
conhecimentos, as atitudes e os comportamentos face a um ambiente sustentável com alunos 
portugueses do ensino obrigatório / Professor Doutor Pedro Vega Marcote  
 

  

Datas De Setembro de 2010 a Julho de 2011 

Designação Mestrado em Educação: “Inovação, Orientação e Avaliação Educativa” 

Designação da qualificação atribuída 17 valores 

Áreas científicas Metodologias de investigação educativa; Metodologias didáticas; Orientação e avaliação educativa; 
Investigação e inovação em didáticas específicas; Políticas educativas, culturas escolares e âmbitos 
de intervenção 

Nome da organização de ensino  Faculdade de Ciências da Educação da Universidade da Corunha 

Título da tese / Qualificação atribuída / 
Orientador 

Competências para atuar sustentavelmente a favor do meio ambiente. Estudo de uma intervenção 
educativa. / 20 valores / Professor Doutor Pedro Vega Marcote  

 

Datas Março de 2008  

Designação Monitora do Projeto Rios 

Nome organização de formação ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental 
 

Datas De Fevereiro a Abril de 2005 

Designação Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores (105 horas) 

Designação da qualificação atribuída Bom 

Nome da organização de formação AEP – Associação Empresarial de Portugal 
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Datas De Novembro de 2004 a Março de 2005 

Designação Curso de Formação em Tecnologias de Comunicação Multimédia (448 horas) 

Designação da qualificação atribuída 19 valores 

Nome da organização de formação Planeta Informático 
 

Datas De Novembro de 2003 a Janeiro de 2004 
 

Designação Curso de Formação em Eco-Marketing (70 horas) 

Designação da qualificação atribuída Excecional 

Nome da organização de formação Caderno Verde – Comunicação, SA e Câmara Municipal da Maia 
 

Datas De 1996 a 2000 

Designação Licenciatura em Ciências do Ambiente 

Designação da qualificação atribuída 15 valores 

Nome da organização de ensino Universidade Moderna - Porto  
  

Aptidões e competências 
pessoais 

 

Língua materna Português 

Outra(s) língua(s)  

Auto-avaliação  Compreensão Conversação Escrita 
Nível europeu (*)  Compreensão oral Leitura Interacção oral Produção oral  

Espanhol  C1 Utilizador 
experiente 

C2 
Utilizador 
experiente 

C1 
Utilizador 
experiente 

B2 
Utilizador 
independente 

B2 
Utilizador 
independente 

Inglês  B2 Utilizador 
independente 

B2 
Utilizador 
independente 

B1 
Utilizador 
independente 

A2 
Utilizador 
elementar 

A2 
Utilizador 
elementar 

Francês  A2 Utilizador 
elementar 

B1 
Utilizador 
independente 

A2 
Utilizador 
elementar 

A1 
Utilizador 
elementar 

A1 
Utilizador 
elementar 

 (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)  

  
 
 
 

Aptidões e competências sociais Espírito de equipa 
Boa capacidade de adaptação e de comunicação 

  

Aptidões e competências de 
organização 

Sentido de responsabilidade e organização 

  

Aptidões e competências técnicas Capacidade de gestão de projetos e de equipas 
Formadora com CAP e acreditada pelo Conselho Científico e Pedagógico para a Formação Contínua  

  

Aptidões e competências 
informáticas 

Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador  
Bons conhecimentos dos programas estatísticos SPSS e ATLAS.ti 

  

  

  

Carta de condução Carta de condução da categoria B 
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Seminários/Publicações 
científicas 

Presença em várias palestras como oradora convidada, como representante da ASPEA, do Projeto 
Rios e no âmbito das temáticas da educação ambiental e resíduos 
 

Participação nas XVIII Jornadas de Educação Ambiental, de 28 a 30 de Janeiro, em Idanha a 
Nova, como palestrante no painel “Estratégias de Educação Ambiental fora de portas” e dinamizadora 
de uma oficina sobre o Projeto Rios. 2011 
 
Participação na revista do Grupo de Investigação Internacional “Pessoa-Ambiente” da 
Universidade da Corunha, desde Julho de 2010 
 

Participação nas XVII Jornadas de Educação Ambiental, de 28 a 31 de Janeiro, em Ponta Delgada, 
com a comunicação “Projecto Rios em contexto insular” e com a oficina “O Projecto Rios e as 
alterações climáticas”, um jogo de simulação sobre reabilitação de rios. 2010 

 
Apresentação de poster “Identification of tradicional interventions in the rivers and streams of 
northern Portugal”, 5th World Environmental Education Congress, Montreal – Canada, de 10 a 14 de 
Maio de 2009 (Teiga, Pedro (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), Moreno, Márcia 
(Gestora de Projectos)) 
 
Publicação do artigo “Projecto Rios a tool for a more ecological society (Northern Portugal)” no 
5th World Environmental Education Congress, Montreal – Canada, de 10 a 14 de Maio de 2009 (Teiga, 
P. (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto); Moreno, M. (Gestora de Projectos)) 

 
Participação no livro “Desenvolvimento Comunitário: das teorias às práticas. Turismo, Ambiente 
e Práticas Educativas em São Tomé e Príncipe”, Edição: Gerpress, p. 408, 2009., com as 
comunicações: “Educação Ambiental – um contributo para a cidadania” e “Desafios ao 
Desenvolvimento Sustentável de São Tomé e Príncipe: o caso do Ilhéu das Rolas” 
 
Apresentação de poster “Desafio ao Desenvolvimento Sustentável de São Tomé e Príncipe: o 
caso do Ilhéu das Rolas” no X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, de 4 a 7 de 
Fevereiro de 2009, Universidade do Minho (Freitas, M. (Universidade do Minho), Teiga, P. (Faculdade 
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