CURRICULUM VITAE
ANA PAULA PEREIRA MARQUES nasceu em Santa Maria da Feira, em 1967.
Licenciou-se em Sociologia, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto
em 1989. Realizou provas de Mestrado no Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e das Empresas (ISCTE) e doutorou-se, em 2003, em Sociologia –
área de Organizações e Trabalho, pela Universidade do Minho.
Iniciou a carreira docente na UMinho em 1991, sendo Professor Associada
desde 2008.Foi Directora do Departamento de Sociologia do Instituto de
Ciências Sociais da UMinho ente 2004 a 2008. Actualmente, exerce funções de
Directora do Mestrado Internacional e Interinstitucional Políticas Comunitárias e
Cooperação Territorial, em co-tutela com a Universidade de Vigo, desde 2007.
É investigadora permanente do Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS) da UM, sendo que
as principais áreas de interesse são: i) trabalho, emprego e grupos profissionais; ii) inserção profissional
e empreendedorismo; iii) relações de género e identidades profissionais. Coordena diversos projectos
de investigação, sendo de destacar “MeINTEGRA – Mercados e Estratégias de Inserção profissional de
jovens licenciado”, “Estudo prospectivo sobre o Emprego e Formação na Administração Local”.
Exerce funções de promotora e mentora científica do Spin-Off Laboratório MeIntegra e CICS –
Universidade do Minho. Integra, do lado do Norte de Portugal, os Serviços de Estudos “Educação e
Formação” do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular Galiza-Norte de Portugal.
É autora e co-autora de vários livros e artigos. Em relação à publicação de livros, é de referir a autoria
de - Estudo Prospectivo sobre Emprego e Formação na Administração Local (2009), Trajectórias
Quebradas. A Vivência do Desemprego de Longa Duração (2008), Trajectórias de Qualificação
Profissional: processos de Dualização Um estudo de caso da Indústria Têxtil (2005) e em co-autoria de Actores Intermédios da Orgânica Empresarial. O futuro do emprego, das competências e da formação
(2007), Assimetrias de género e classe. O caso das Empresas de Barcelos (2006) e Administração
Local. Políticas e Práticas de Formação (no prelo).
Assume funções de vice-presidente da Associação Portuguesa de Profissionais em Sociologia
Industrial, das Organizações e do Trabalho (APSIOT), desde 2005, sócia de várias associações
nacionais e internacionais.
Janeiro de 2009

