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Empreendedorismo enquanto estratégia de mobilidade social e inclusão.
Investigador: Miguel Ferreira, Universidade Nova de Lisboa
Realizar uma avaliação experimental de um programa de formação em gestão
acelerado dirigido a pequenos negócios nos setores do comércio e indústria
transformadora em Portugal. O programa inclui treino de competências
cognitivas e sessões motivacionais para ultrapassar barreiras comportamentais
não cognitivas que possam estar a prejudicar o desempenho do negócio.
Regresso à escola após a COVID-19: os papéis-chave da família, escola e
comunidade no crescimento e desenvolvimento motor das crianças.
Investigador: José Maia, Universidade do Porto
Examinar o crescimento e desenvolvimento motor das crianças e acompanhar
as suas trajetórias de desenvolvimento durante 12 meses após a pandemia da
COVID-19, recorrendo à utilização de um aparelho tecnológico inovador durante
as aulas de educação física.
Explorar a interseccionalidade da violência contra as mulheres e violência
doméstica: necessidades, impactos e eficácia dos serviços. Investigadora:
Mariana Gonçalves, Universidade do Minho
Estudar a diversidade dentro de grupos sociais para identificar a complexidade
das experiências das vítimas, i.e., explorar os efeitos interativos do género, etnia,
classe, estatuto de imigrante e outras características (lugar social da vítima) na
violência contra as mulheres e violência doméstica; analisar as competências
profissionais e serviços e abordagens especializados de apoio à vítima (análise
crítica das instituições).
O papel da prestação de contas e eficiência: informação com impacto.
Investigadora: Isabel Horta Correia, Universidade Católica Portuguesa
É provável que a falta de rastreabilidade, prestação de contas e informação
sobre os objetivos e a eficácia das políticas públicas comprometa a confiança na
capacidade do Estado. O objetivo do projeto é fornecer um enquadramento
abrangente sobre o impacto da informação relativa à eficiência das políticas
públicas no grau de apoio dos cidadãos à intervenção governamental.
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