
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Europass 
Curriculum Vitae 

 

 

Informação pessoal 
 

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) Torres Moreira / Carla de Jesus 

Morada(s) Estrada da Boavista , n.º 576 Av. Heróis dos Atoleiros, n.º 8 Rua de Santa Maria, n.º 46 r/c 
4620-638 Lousada 7460-101 Fronteira 6000-138 Castelo Branco 

 

 
Telemóvel 964320171 / 919580409 

Endereço(s) de correio electrónico carlatorresmoreira@gmail.com; carla_jtm@hotmail.com 
 
 

Nacionalidade Portugal 
 
 

Data de nascimento 05 de Novembro 1979 
 
 

Sexo Feminino 
 

 
Emprego pretendido / Área 

funcional 
Área de Gestão e Produção Cultural / Museologia / História e Património 

/Arquivos Históricos
 

 

Experiência profissional 
 

Datas 3 Mai 10 → 

Função ou cargo ocupado 
 

Principais actividades 
e responsabilidades 

Técnica Superior de Gestão do Património 
 
Desempenho das seguintes tarefas na Rota do Românico – Associação de Municípios do Vale do 
Sousa: 
a) responsável pelo normal funcionamento do Centro de Informação da RR em que desempenha as 
seguintes funções: 

Abertura e encerramento das instalações do Centro de Informação; 
Zelar pela segurança das instalações e dos bens que estão à sua guarda; 
Assegurar o acesso do público aos materiais promocionais da RR, procedendo à gestão de 
stocks, gerindo a sua comercialização, bem como da contabilidade inerente aos 
procedimentos de venda, de acordo com as normas definidas pela Direcção da RR. 

 
b) responsável pelo atendimento público de visitantes que se desloquem ao Centro de Informação, 
disponibilizando toda a informação, impressa, digital, assim como, enquadrar as questões que 
possam vir a ser formuladas pelos visitantes, nomeadamente: 

Informar sobre o contexto territorial da RRVS; 
Informar sobre o contexto da RRVS enquanto estruturada no conjunto dos 21 monumentos 
que a integram; 
Informar no contexto regional, nacional e europeu a especificidade e identidade do Românico 
do Vale do Sousa; 
Marcação de visitas de grupo e acompanhamento quando se justificar; 
Acompanhar as visitas de grupos sempre que solicitadas e validadas pela Direcção da 
RRVS. 

 

 
 
 
 
 

Página 1 / 7 - Curriculum vitae de 
Torres Moreira Carla de Jesus 

Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunidades Europeias, 2003 20060628 

mailto:carlatorresmoreira@gmail.com
mailto:carla_jtm@hotmail.com
http://europass.cedefop.europa.eu/


c) responsável pela dinamização da RR difundindo a partir do Centro de Informação de que é 
responsável, nomeadamente: 

Fomentar junto da população local o interesse pela RRVS, criando a envolvência dessas 
populações nas acções de manutenção e salvaguarda dos bens patrimoniais; 
Promover e organizar acções de divulgação e promoção da RRVS junto de outras entidades 
com o objectivo de partilha de conhecimento e do estabelecer de parcerias que conduzam a 
qualificação do produto Rota e do território em que se insere; 
Programação de workshops pedagógicos destinados ao público escolar, concursos, 
exposições e actividades lúdico -pedagógicas, que permitam a o enraizar de dinâmicas de 
qualificação da RR enquanto estratégia identitária de um território ancorada no Património. 

Nome e morada do empregador VALSOUSA – Associação de Municípios do Vale do Sousa 
Praça D. António Meireles, n.º 45 
4620-130 Lousada 

Tipo de empresa ou sector Organismo Público 
 

 
Datas 22 Fev 10 – 24 Mai 10 

Função ou cargo ocupado Formadora 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Formação nas acções de formação modulares de Museologia e Museografia e de Património 
Arquitectónico. Desenvolvimento e planeamento das sessões, bem como execução de manual e de 
outros elementos pedagógicos. 

Nome e morada do empregador Índice Consultores, Lda. 
Av. Adelino Amaro da Costa, Lote 2, Esc. 4, 4º Piso 
2419-001 Leiria 

Tipo de empresa ou sector Empresa de consultadoria e formação 
 
 

Datas 3 Nov 08 – 2 Nov 09 

Função ou cargo ocupado Técnica Superior de Museologia (estágio pelo PEPAL) 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Colaboração e participação e nos diversos sectores do museu: Inventariação; Conservação 
Preventiva; Serviços Educativos. 
Estudo da colecção privada “António Cachola” integrada no museu através de protocolo com a 
Câmara Municipal de Elvas. 
Planificação e participação em actividades de exposição, dinamização e promoção dos diversos 
espaços do Museu de Arte Contemporânea de Elvas e respectiva extensão no Paiol de Nossa 
Senhora da Conceição. 

Nome e morada do empregador Câmara Municipal de Elvas 
Rua Isabel Maria Picão - Apartado 70 
7350 - 953 Elvas 

Tipo de empresa ou sector Organismo Público / Sector de Museus e Património 
 

 
Datas 13 Abr 05 - 12 Jan 06 (estágio pelo IEFP) 1 Fev 06 - 31 Jan 07 

Função ou cargo ocupado Técnica Superior de Gestão do Património Histórico e Cultural 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Inventariação do património histórico-cultural do Concelho – contributo para o desenvolvimento do 
projecto de inventariação do Património concelhio; 
Preparação de relatórios instrutórios para a recuperação de Património 
Elaboração de acções promocionais de divulgação do Património – nomeadamente nos projectos 
didácticos dos anos lectivos de 2005/2006 e 2006/2007, com as temáticas “Moinhos e Moleiros” e 
“Viagens pelo Românico”, bem como apoio e coordenação no projecto “Descobrir Lousada” viagens 
temáticas pelo concelho de Lousada. 

Nome e morada do empregador Câmara Municipal de Lousada 
R. Francisco Sá Carneiro, n.º 19 
4620 Lousada 

Tipo de empresa ou sector Organismo Público / Sector do Património Histórico-Cultural 
 

Datas 1 Jan 02 - 30 Dez 06 

Função ou cargo ocupado Monitora de Actividades Educativas 
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Principais actividades e 
responsabilidades 

Formação e certificação de alunos, e outros elementos da comunidade escolar, do 1.º ciclo, na área 
das Novas Tecnologias de Informação. 
Actualização e realização dos websites das respectivas escolas. 

Nome e morada do empregador Instituto Politécnico do Porto/ Escola Superior de Educação 
R. Dr. Roberto Frias 

4100 Porto 

Tipo de empresa ou sector Ensino Superior Público / Projecto "Internet nas Escolas do 1º Ciclo" 
 

Datas 19 Dez 01 – 28 Mar 02 / 20 Set 03 – 30 Set 04 

Função ou cargo ocupado Técnica Superior em Gestão do Património e em Museologia (2 estágios curriculares) 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Participação e colaboração nos diversos sectores do museu: Inventariação; Conservação Preventiva; 
Serviços Educativos. 
Estudo sobre parte da colecção e participação em acções desenvolvidas pela instituição. 
Tratamento do espólio fotográfico colocado em depósito pela Foto Beleza, através de estudo, 
manuseamento e acondicionamento dos negativos e registos. 

Nome e morada do empregador Museu de Alberto Sampaio 
Rua de Alfredo Guimarães 
4800-407 Guimarães 

Tipo de empresa ou sector Ministério da Cultura / Instituto Português de Museus ( actualmente Instituto dos Museus e da 
Conservação) 

 
 

Educação e formação 
 

Datas 22 Out 07 – 31 Jul 08 

Designação da qualificação atribuída Curso de Especialização em História e Património, Ramo Arquivos Históricos 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 
 
 
 
 
 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Responsabilidades ao nível de métodos e técnicas imprescindíveis à identificação, inventariação, 
divulgação e preservação do património: natural, documental, iconográfico, edificado, arqueológico, 
rural, marítimo, industrial, entre outras vertentes. 

Realização de intervenção profissionalizada em áreas da animação cultural e do turismo cultural e 
histórico. 
Elaboração de planos de gestão integrada e pluridisciplinar do património local em ordem a potenciar 
a sua preservação e fruição pela comunidade. 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
 

 
Nível V 

 

 

Datas 30 Set 05 - 08 Abr 06 

Designação da qualificação atribuída Pós-graduação em Marketing Integrado de Comunicação e Promoção do Turismo 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Curso realizado no âmbito do Plano de Formação para a Rota do Românico do Vale do Sousa. 

Universidade Fernando Pessoa [Porto] 

Nível V 

 
Datas 22 Out 02 - 26 Fev 05 

Designação da qualificação atribuída Pós-graduação em Museologia 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 

 
 
 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 
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Responsabilidades nos diversos sectores da Museologia: Serviços Educativos; Inventariação; 
Conservação Preventiva. 
Programação e planificação de actividades em espaços museológicos, desde a sua concepção 
arquitectónica até ao desenvolvimento e promoção de actividades sócio-culturais. 
Estágio curricular no Museu Alberto Sampaio (Guimarães). 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
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Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Nível V 

 
Datas 22 Set 97 - 22 Jul 02 

Designação da qualificação atribuída Licenciatura em Gestão do Património 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 
 
 
 
 
 

Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Tratamento de processos administrativos, económicos e laborais; 
Responsabilidades na área da imagem, comunicação e marketing; 
Coordenação de trabalho em instituições culturais especificas e em cooperação com o exterior; 
Programação e planificação de actividades; Animação de programas culturais no domínio do 
Património e das Artes; Recolha, colecção e investigação de património móvel e imóvel; Investigação 
e tratamento de informação. 
Estágio curricular no Museu Alberto Sampaio (Guimarães). 

Escola Superior de Educação do Porto 

 
Nível V 

 
Datas 20 Set 94 - 24 Jun 97 

Designação da qualificação atribuída Técnica de Comunicação Social 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 

 
Nome e tipo da organização de ensino 

ou formação 

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Planeamento e execução de trabalhos ao nível da Comunicação Social. Redacção de textos 
informativos. Publicação de trabalhos nos diferentes meios de comunicação social. Colaboração no 
desenvolvimento da rádio-escola, no respectivo estabelecimento de ensino. 

Escola Secundária de Paredes 
 

 
Nível III 

 

 

Aptidões e competências 
pessoais 

 

 
Primeira língua Português 

 

 

Outra(s) língua(s) 
 

Auto-avaliação 

Nível europeu (*) 

Inglês 

 

Espanhol 
 

Francês 

 

 

Compreensão Conversação Escrita 

Compreensão oral Leitura Interacção oral Produção oral  
 

B2 Utilizador 
independente 

 

B1 Utilizador 
independente 

 

B2 Utilizador 
independente 

 

B1 Utilizador 
independente 

 

B1 Utilizador 
independente 

 

B1 Utilizador 
independente 

 

B1 Utilizador 
independente 

 

A2 
 

Utilizador básico 
 

A2 
 

Utilizador básico 
 

A1 
 

Utilizador básico 

A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico A1 Utilizador básico A1 Utilizador básico A1 Utilizador básico 

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

 

Aptidões e competências sociais Gosto pelo trabalho em equipa e por contactos interculturais. 
 

Aptidões e competências de 
organização 

 

Capacidade de coordenação e gestão de projectos, designadamente de índole cultural e social. 

 

Aptidões e competências informáticas Conhecimentos ao nível de utilizador, bem como ao nível do Office, com boas capacidades de 
trabalho em “word”, “power-point”, “internet explorer”, “frontpage”, “publisher” e “access”. 

 
Aptidões e competências artísticas Gosto de realização de trabalhos manuais, com incidência na pintura e cerâmica. 

Outras aptidões e competências Dirigente da 1.ª secção, no agrupamento n.º 1254 - Silvares, do CNE (2005-2007). 

Carta de condução Carta de condução da categoria B 
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Informação adicional Cursos de Formação: 
(27 – Set – 2011) Curso de Formação Curso de formação on-line "Introdução às Indústrias Criativas", 
AGECAL, com a duração total de 16 horas, sem classificação. 

 

(29 – Ago – 2011) Curso de Formação Profissional RVCC e Mediação de Cursos EFA, Cognos, com 
a duração total de 30 horas, com classificação de Muito Bom 

 

(Dez /Jan – 2011) Curso de Aprofundamento de Artes Visuais e Criatividade Pedagógica, FFB/UCP 
num total de 25 horas, sem classificação. 

 

(03 – Fev – 2011) Curso de Formação Profissional Técnicas e Práticas de Animação Sócio-Cultural, 
com a duração total de 20 horas, com classificação de Bom. 

(25 a 29 - Out - 2010) Curso de Inventário do Património Arquitectónico KIT01, IHRU, num total de 30 
horas, sem classificação. 

(26-29- Mai - 2008) Curso Intensivo – Codicologia, Paleografia e Edição: O códice latino medieval, 
GFM/FLUP, sem classificação. 

(18 - Dez - 2006) Curso de Metodologias de Inventário Temático – Património Municipal, CCI, num 
total de 42 horas, sem classificação. 

(23 - Jul - 2006) Curso de Animadores de Jogos Tradicionais, ARCSS, num total de 14 horas, com 
classificação de 4 (escala de 1 a 5). 

(01 - Jun - 2006) Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Filomarketing, num total de 
105 horas com a classificação de Bom. 

(20 - Jan - 2006) Curso de Formação Profissional em Access, acção 2, Global XXI, num total de 40 
horas, com classificação de Bom. 

(15 - Jun - 2005) Curso de Formação sobre Arquivos – Módulo “Arquivos Históricos”, AMP, num total 
de 18 horas, sem classificação. 

(27 - Dez - 2004) Curso de Formação sobre Arquivos – “Noções de Arquivo e Pesquisa”, AMP, num 
total de 18 horas, sem classificação. 

(08 - Jul - 2003) Curso de Especialização em Conservação e Restauro de Cerâmica, CCI, num total 
de 800 horas, com classificação de Bom. 

(19 - Jul - 1999) Curso de Animadores de Campos de Férias, APCC, num total de 56 horas, sem 
classificação. 

(22 - Out - 1994) Curso de Formação de Operadores de Informática, Inforlousada, num total de 100 
horas, com classificação de 15 valores. 
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Participação em Seminários / Colóquios / Workshops: 

   Congresso Internacional da Rota do românico (Lousada) 

   Seminário “Arqueologia e Turismo: Oportunidade ou Ameaça” (Esposende/Barcelos) 

   Seminário sobre o Património e as Novas Tecnologias (Universidade Coimbra) 

   X Encontro de História Local (Guimarães) 

   II Encontro Nacional de Museus com Colecções de Arqueologia (Universidade Porto) 

   II Encontro de História em Vila do Conde 

   Encontro Internacional sobre Ligas Metálicas: Investigação e Conservação (Universidade 
Porto) 

   Colóquio Museus, Discursos e Representações (Universidade Porto) 

   Workshop “O Turismo Rural como promotor de emprego e das microeconomias para o 
desenvolvimento territorial” (Universidade Minho) 

   Colóquio Museus e Turismo da APOM (Museu Municipal de Faro) 

   IV Encontro de História em Vila do Conde 

   Seminário “As tecnologias de informação e comunicação” (GestH - Lousada) 

   Workshop “O Turismo Cultural: Gestão do Património Estatuário em Espaço Público” 
(Universidade do Minho) 

   III Jornadas de Museologia “Diversidade Cultural, um desafio museológico” (Museu 
Chapelaria) 
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   Colóquio “Memória da Escrita e a Escrita da Memória” (Museu Grão Vasco) 

   2º Encontro Transfronteiriço “Mouseion” – A função social dos museus (Museu de Cáceres, 
Espanha) 

   Seminário de Investigação em Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola 
(Fundação Cupertino de Miranda – Porto) 

   Encontro Científico “Arquivos de família e investigação histórica” (FCSH) 

   Encontro Nacional “Serviços Educativos em Portugal: Ponto da Situação”, no Auditório do 
Museu Nacional de Arte Antiga (ICOM) 

 

 
 

Outras actividades: 
 Monitora da Formação em Contexto de Trabalho do Curso Profissional de Técnico de Turismo, na 

Escola Secundária / 3.º ciclo de Felgueiras (ano lectivo 2009/2010) 
 Membro do júri da Prova de Aptidão Profissional do Curso Profissional de Técnico de Turismo, na 

Escola Secundária / 3.º ciclo de Felgueiras (ano lectivo 2009/2010) 
 

 
 
 

Publicações: 

MOREIRA, Carla. - O entendimento do património no contexto local. In Oppidum: Revista de História, 
Arqueologia e Património. Lousada: Câmara Municipal de Lousada, 2006. N.º1; 

 

 
CARDOSO, Cristiano; MOREIRA, Carla; MAGALHÃES, Pedro.  - A Casa do Carregal e a Quinta da 
Tapada - 800 anos de História. Lousada: Reviver Editora, 2007. 

 
[colaboração] PINHARANDA, João (coord.) - Catálogo da Colecção António Cachola / Museu de 

Arte Contemporânea de Elvas. Elvas: Câmara Municipal de Elvas, 2009. 
 
 

MAGALHÃES, Pedro; MOREIRA, Carla; CARDOSO, Cristiano; SOUSA, Luís. – Silvares – Um 
Percurso pela sua História. Lousada: Reviver Editora, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lousada, 26 de setembro de 2012 
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  A1 A2 B1 B2 C1 C2 
 

 
 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
E 
N 
D 
E 
R 

Compreensão 
oral 

Sou capaz de reconhecer palavras e 
expressões simples de uso corrente 
relativas a mim próprio, à minha família e 
aos contextos em que estou inserido, 
quando me falam de forma clara e 
pausada. 

Sou capaz de compreender expressões 
e vocabulário de uso mais frequente 
relacionado com aspectos de interesse 
pessoal como, por exemplo, família, 
compras, trabalho e meio em que vivo. 
Sou capaz de compreender o essencial 
de um anúncio e de mensagens 
simples, curtas e claras. 

Sou capaz de compreender os pontos 
essenciais de uma sequência falada 
que incida sobre assuntos correntes do 
trabalho, da escola, dos tempos livres, 
etc. Sou capaz de compreender os 
pontos principais de muitos programas 
de rádio e televisão sobre temas actuais 
ou assuntos de interesse pessoal ou 
profissional, quando o débito da fala é 
relativamente lento e claro. 

Sou capaz de compreender exposições 
longas e palestras e até seguir partes 
mais complexas da argumentação, 
desde que o tema me seja 
relativamente familiar. Consigo 
compreender a maior parte dos 
noticiários e outros programas 
informativos na televisão. Sou capaz de 
compreender a maior parte dos filmes, 
desde que seja utilizada a língua 
padrão. 

Sou capaz de compreender uma 
exposição longa, mesmo que não esteja 
claramente estruturada ou quando a 
articulação entre as ideias esteja 
apenas implícita. Consigo compreender 
programas de televisão e filmes sem 
grande dificuldade. 

Não tenho nenhuma dificuldade em 
compreender qualquer tipo de 
enunciado oral, tanto face a face como 
através dos meios de comunicação, 
mesmo quando se fala depressa, à 
velocidade dos falantes nativos, sendo 
apenas necessário algum tempo para 
me familiarizar com o sotaque. 

Leitura Sou capaz de compreender nomes 
conhecidos, palavras e frases muito 
simples, por exemplo, em avisos, 
cartazes ou folhetos. 

Sou capaz de ler textos curtos e 
simples. Sou capaz de encontrar uma 
informação previsível e concreta em 
textos simples de uso corrente, por 
exemplo, anúncios, folhetos, ementas, 
horários. Sou capaz de compreender 
cartas pessoais curtas e simples. 

Sou capaz de compreender textos em 
que predomine uma linguagem corrente 
do dia-a-dia ou relacionada com o 
trabalho. Sou capaz de compreender 
descrições de acontecimentos, 
sentimentos e desejos, em cartas 
pessoais. 

Sou capaz de ler artigos e reportagens 
sobre assuntos contemporâneos em 
relação aos quais os autores adoptam 
determinadas atitudes ou pontos de 
vista particulares. Sou capaz de 
compreender textos literários 
contemporâneos em prosa. 

Sou capaz de compreender textos 
longos e complexos, literários e não 
literários, e distinguir estilos. Sou capaz 
de compreender artigos especializados 
e instruções técnicas longas, mesmo 
quando não se relacionam com a minha 
área de conhecimento. 

Sou capaz de ler artigos e reportagens 
sobre assuntos contemporâneos em 
relação aos quais os autores adoptam 
determinadas atitudes ou pontos de 
vista particulares. Sou capaz de 
compreender textos literários 
contemporâneos em prosa. 

 

 
 
 
 
 
 

F 
A 
L 
A 
R 

Interacção oral Sou capaz de comunicar de forma 
simples, desde que o meu interlocutor se 
disponha a repetir ou dizer por outras 
palavras, num ritmo mais lento, e me 
ajude a formular aquilo que eu gostaria 
de dizer. Sou capaz de perguntar e de 
responder a perguntas simples sobre 
assuntos conhecidos ou relativos a áreas 
de necessidade imediata. 

Sou capaz de comunicar em situações 
simples, de rotina do dia-a-dia, sobre 
assuntos e actividades habituais que 
exijam apenas uma troca de informação 
simples e directa. Sou capaz de 
participar em breves trocas de palavras, 
apesar de não compreender o suficiente 
para manter a conversa. 

Sou capaz de lidar com a maior parte 
das situações que podem surgir durante 
uma viagem a um local onde a língua é 
falada. Consigo entrar, sem preparação 
prévia, numa conversa sobre assuntos 
conhecidos, de interesse pessoal ou 
pertinentes para o dia-a-dia (por 
exemplo, família, passatempos, 
trabalho, viagens e assuntos da 
actualidade). 

Sou capaz de conversar com a fluência 
e espontaneidade suficientes para 
tornar possível a interacção normal com 
falantes nativos. Posso tomar parte 
activa numa discussão que tenha lugar 
em contextos conhecidos, apresentando 
e defendendo os meus pontos de vista. 

Sou capaz de me exprimir de forma 
espontânea e fluente, sem dificuldade 
aparente em encontrar as expressões 
adequadas. Sou capaz de utilizar a 
língua de maneira flexível e eficaz para 
fins sociais e profissionais. Formulo 
ideias e opiniões com precisão e 
adequo o meu discurso ao dos meus 
interlocutores. 

Sou capaz de participar sem esforço em 
qualquer conversa ou discussão e 
mesmo utilizar expressões idiomáticas e 
coloquiais. Sou capaz de me exprimir 
fluentemente e de transmitir com 
precisão pequenas diferenças de 
sentido. Sempre que tenho um 
problema, sou capaz de voltar atrás, 
contornar a dificuldade e reformular, 
sem que tal seja notado. 

Produção oral Sou capaz de utilizar expressões e frases 
simples para descrever o local onde vivo 
e pessoas que conheço. 

Sou capaz de utilizar uma série de 
expressões e frases para falar, de forma 
simples, da minha família, de outras 
pessoas, das condições de vida, do 
meu percurso escolar e do meu trabalho 
actual ou mais recente. 

Sou capaz de articular expressões de 
forma simples para descrever 
experiências e acontecimentos, sonhos, 
desejos e ambições. Sou capaz de 
explicar ou justificar opiniões e planos. 
Sou capaz de contar uma história, de 
relatar o enredo de um livro ou de um 
filme e de descrever as minhas 
reacções. 

Sou capaz de me exprimir de forma 
clara e pormenorizada sobre uma vasta 
gama de assuntos relacionados com os 
meus centros de interesse. Sou capaz 
de explicar um ponto de vista sobre um 
dado assunto, apresentando as 
vantagens e desvantagens de 
diferentes opções. 

Sou capaz de apresentar descrições 
claras e pormenorizadas sobre temas 
complexos que integrem subtemas, 
desenvolvendo aspectos particulares e 
chegando a uma conclusão apropriada. 

Sou capaz de, sem dificuldade e 
fluentemente, fazer uma exposição oral 
ou desenvolver uma argumentação num 
estilo apropriado ao contexto e com 
uma estrutura lógica tal que ajude o 
meu interlocutor a identificar e a 
memorizar os aspectos mais 
importantes. 
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Escrever Sou capaz de escrever um postal simples 
e curto, por exemplo, na altura de férias. 
Sou capaz de preencher uma ficha com 
dados pessoais, por exemplo, num hotel, 
com nome, morada, nacionalidade. 

Sou capaz de escrever notas e 
mensagens curtas e simples sobre 
assuntos de necessidade imediata. Sou 
capaz de escrever uma carta pessoal 
muito simples, por exemplo, para 
agradecer alguma coisa a alguém. 

Sou capaz de escrever um texto 
articulado de forma simples sobre 
assuntos conhecidos ou de interesse 
pessoal. Sou capaz de escrever cartas 
pessoais para descrever experiências e 
impressões. 

Sou capaz de escrever um texto claro e 
pormenorizado sobre uma vasta gama 
de assuntos relacionados com os meus 
centros de interesse. Sou capaz de 
redigir um texto expositivo ou um 
relatório, transmitindo informação ou 
apresentando razões a favor ou contra 
um determinado ponto de vista. Consigo 
escrever cartas evidenciando o 
significado que determinados 
acontecimentos ou experiências têm 
para mim 

Sou capaz de me exprimir de forma 
clara e bem estruturada, apresentando 
os meus pontos de vista com um certo 
grau de elaboração. Sou capaz de 
escrever cartas, comunicações ou 
relatórios sobre assuntos complexos, 
pondo em evidência os aspectos que 
considero mais importantes. Sou capaz 
de escrever no estilo que considero 
apropriado para o leitor que tenho em 
mente. 

Sou capaz de escrever textos num 
estilo fluente e apropriado. Sou capaz 
de redigir de forma estruturada cartas 
complexas, relatórios ou artigos que 
apresentem um caso com uma tal 
estrutura lógica que ajude o leitor a 
aperceber-se dos pontos essenciais e a 
memorizá-los. Sou capaz de fazer 
resumos e recensões de obras literárias 
e de âmbito profissional. 
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