
 
 
 

MARIA ALFREDA CRUZ 
 

( Sinopse Curricular) 
 

Maria Alfreda Cruz, de seu nome completo Maria Alfreda Cordeiro da Cruz Ribeiro 
Viana, viveu em Montijo  desde o seu nascimento em 1937 até 1961, data em que se fixou 
em Lisboa, desenvolvendo a sua actividade profissional como geógrafa, licenciada pela 
Universidade de Lisboa ( em 1959) onde foi professora assistente até 1972, e doutorada 
em Ciências do Ambiente pela Universidade Nova de Lisboa (em 1990), no ramo do 
Ordenamento do Território, que comporta a transdisciplinaridade em Ciências Sociais. É, 
nesse âmbito, Professora Associada na Universidade Autónoma de Lisboa, desde 1993, 
tendo sido sucessivamente Coordenadora da Variante de Educação, Ciência e Cultura  do 
correspondente Curso, até 1996, titular, até 2000,  da cadeira bienal de Métodos e Técnicas 
de Investigação Sociológica, na vertente teórica (epistemetodologia) e membro da 
Comissão Científica  do Curso Pós-graduação UAL-EQUAL  2003/2004. 

 
Desenvolveu a sua prática científica no âmbito académico e nos quadros dos Institutos 
de Investigação Científica de âmbito nacional (IAC/INIC) e no de Angola (IICA), onde 
foi assistente entre 1966 e 1968. Foram centrais na sua Investigação, na perspectiva do 
Desenvolvimento, os trabalhos publicados sobre A Margem Sul do Estuário do Tejo: Factores 
e Formas de Organização do Espaço (1973) e Contribuição para um Projecto de Ordenamento 
Integrado do Território (1990), dissertações de doutoramento cujo grau obteve com 
distinção e louvor, contribuindo nesse plano para o reconhecimento científico da 
identidade regional da península de Setúbal. 

 
Na relação das Ciências Sociais com as da Educação, tem assumido a epistemetodologia 
da transdisciplinaridade, sendo centrais na sua problematização as temáticas da 
Sociedade do Conhecimento e da Investigação Científica Para o Desenvolvimento 
Humano e Social,  comportando o desenvolvimento de estudos de caso nos campos da 
pesquisa empírica direccionada para políticas públicas implicadas na socialização . 
  
 II -  Enquanto quadro da Função Pública, tem assumido as metodologias técnico-
científicas para o Desenvolvimento nas funções que tem vindo a desempenhar desde 
1973 no sector da Educação, quer no Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério 
da Educação ( 1973-1989), quer no do Ministério do Planeamento e da Administração do 
Território(1990-1993), do último dos quais foi representante institucional no Programa 
Educação para Todos, até que, já no quadro do Instituto de Inovação Educacional (ME), 
lhe coube ponderar, no quadro do Programa e num território específico, as directrizes da 
Reforma do Sistema Educativo português em face dos princípios da Declaração Mundial 
de Jomtiem . 

 
 Em todos os casos enunciados, garantiu a articulação das problemáticas da Educação e 
do Território. Actualmente assume, nessa mesma perspectiva e  na sequência de um 
triénio sabático proporcionado pelo Ministério da Educação, um projecto de investigação 
em políticas públicas  intitulado “ O direito à Cidadania na Sociedade do 
Conhecimento/Um Serviço Público para a Cidadania”, que desenvolveu entre 2002 e 
2005, no Departamento de Investigação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da 
Administração. 
 

 



 

Aspectos Fulcrais do CV 
 
 

Docente Universitária. 
Investigadora. 
Assessora Principal da Função Pública do quadro do Ministério da Educação 
 
Qualificações académicas (graus, universidades, datas e classificações) 
1959   – Licenciatura em Geografia na Universidade de Lisboa com distinção. 
1990 – Doutoramento em Ciências do Ambiente, no ramo de Ordenamento do 

Território, na  Universidade Nova de Lisboa, com distinção e louvor. 
 
Área de actividade científica: 

- Ciências sociais e do espaço geográfico 
 
Domínios de especialização prioritária 
 - Ordenamento do Território. 

- Educação e Desenvolvimento 
- Políticas Públicas 
 

Sectores de interesses de investigação 
- Epistemologia das Ciências Sociais 
- Sociologia da Educação e da Animação Cultural. 

 - Planeamento Estratégico 
 
Actividades dominantes do CV 
Docente Universitária: 

- Professora Assistente na Universidade de Lisboa (1961-1973). 
 - Professora Associada na Universidade Autónoma de Lisboa (1992-2004).  
 
Investigação Fundamental: 
 - Bolseira do Centro de Estudos Geográficos, IAC/I.I.C. (1961-1973; 1989) 
 
Investigação Aplicada:  
  - Coordenação do Sector de Ordenamento de Recursos Físicos do GEP/ME 

(1973-1986) 
 - Coordenação do Curso III do Programa de Formação em Planeamento em 
Educação  GEP/ME – IIPE/UNESCO (1981) 

 - Coordenação do Projecto Demonstrativo de Intervenção Integrada na Região 
Norte no âmbito do Programa EDUCAÇÃO PARA TODOS / PEPT 2000  
(1993- 1996). 

-  Promoção do Projecto “Um Serviço Público para a Cidadania” no quadro do 
Programa de Sabáticas INA gerido pelo correspondente Departamento de 
Investigação e Desenvolvimento(2001/2002) 

 
Funções de Assessoria Pública: 

  - Representação do MPAT na Comissão Interministerial do PEPT (1992-1994) 
 - Representação da CIMPEPT na CRPEPT (1993-1996). 



 
Outras competências e actividades 

- Missão na Universidade de Madrid para delimitaçäo do Projecto de  Geografia 
Humana e Regional do C.E.G. "As Regiões de Fronteira Portuguesas" 
(Novembro de 1971). 
- Missão na O.C.D.E., junto do Ministério da Educação Nacional em Paris, para 
estudo do "Modelo de Planificação da Distribuição de Equipamentos Escolares 
em França (6 de Novembro de 1977). 
- Missão na U.N.E.S.C.O. junto do Instituto Internacional de Planificação da 
Educação, para definição do programa de implementação do Curso 
"Disparidades Regionais e Microplaneamento" (Março de 1980). 
- Estágio ARION, no quadro do Programa Sócrates e no âmbito temático do 
Associativismo e das Mutualidades em contexto de Educação ( Abril de 2002).  

 
Participação em Projectos Públicos: 

- Planeamento de Rede Escolar: 
- Coordenação plurinstitucional na relação dos  Ministérios da Educação e das 
Obras Públicas): Inventário de Carências em Instalações Escolares no 
Continente ( 1975-1985)  

   
- Elaboração de planos de desenvolvimento integrado a escala   municipal na 
relação interinstitucional aberta às Autarquias Locais (1982-1986) 

  - Concepção e implementação de sistemas de informação para decisão e 
ordenamento do território a escala autárquica. 

  - Orientação Metodológica do "Plano Integrado da Reestruturação de Rede 
Educativa da Zona Crítica Alentejana" nos sucessivos níveis de educação 
formal. 

 
- Políticas de inclusão social: 

- Educação Ambiental para a Cidadania e os Direitos Humanos, no âmbito 
do Instituto de Inovação Educacional do ME ( 2000-2002) 

- Equação de Serviço Público de Promoção da Cidadania Social(2002/2003 -
2005/6) nos âmbitos sabático e pós-sabático do  Projecto INA.  

 
Actuais interesses de investigação  

- Processos de Mudança  
- Políticas de Serviço Público 

               - Ordenamento Integrado do Território. 
 

Prémios e Distinções 
- Doutoramento em Ciências do Ambiente pela Universidade Nova de Lisboa 
com distinção e louvor por unanimidade do júri (1990). 

- Medalha de Mérito de grau ouro da Câmara Municipal de Lisboa  (1990) 
pelo desempenho como vereadora no mandato 1984-1989. 

 
 


