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I. Contexto e Objectivos 

Este seminário tem lugar no contexto das actividades em curso do Católica Research 
Centre for Psychological, Family and Social Wellbeing (CRC-W). O seminário é ainda 
realizado em parceria com o Programa Interuniversitário de Doutoramento em 
Serviço Social entre a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade de 
Coimbra e em colaboração com o Programa de Pós-Graduação sobre Sistema de 
Protecção de Crianças e Jovens da FCH/UCP.  

O bem-estar da criança continua a ser uma questão e um desafio muito relevante na 
sociedade portuguesa. Nos últimos anos, as reformas das políticas públicas neste 
domínio estão a ser planeadas de forma a alcançar padrões mais elevados de 
protecção da criança e condições de bem-estar e desenvolvimento. O bem-estar da 
criança e, em particular, o acolhimento de crianças é também uma proposta de 
investigação da CRC-W. Nestas circunstâncias, o bem-estar das crianças e as famílias 
de acolhimento constituem um contexto estimulante para promover este seminário.  

Neste contexto, os objectivos do seminário são os seguintes  

- Contribuir para a disseminação da investigação e debates sobre o bem-
estar da criança e promover práticas e políticas de acolhimento familiar; 

- Analisar a contribuição da investigação do serviço social para o bem-estar 
da criança e promover a melhoria das políticas de acolhimento familiar; 

- Criar uma oportunidade para o debate e reflexão entre pesquisadores, 
doutorandos, estudantes de pós-graduação e profissionais do sistema de 
protecção da criança em temas relevantes relacionados. 

II. Destinatários 

- Investigadores e colaboradores da CRC-W 

- Estudantes de Doutoramento e Pós-Graduação da UCP, UC e de outras Programas 
de Doutoramento em Serviço Social 

- Académicos do Serviço Social 

- Pesquisadores e profissionais de proteção à criança interessados no estudo do 
bem-estar da criança e das famílias de acolhimento. 



12 dezembro 2019 

09.30  | Sessão de Abertura 

             Diretor da Faculdade de Ciências Humanas 

             Coordenadora do Católica Research Centre for Psychological, Family and Social    
 Wellbeing 

10.00  | Conferência: Direitos da Crianças: uma Perspetiva  Local e Global 
              Conferencista | Rosário Farmhouse*, Presidente da Comissão Nacional de    
 dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens  
  Moderadora |   Ana Oliveira, CRC-W, Catholic University of Portugal  
11.30  | Coffee break 

12.00  | Debate 

13.00  | Almoço 

14.30 | Proteção da Crianças e Acolhimento Familiar : Issues, Challenges and Research   
 Perspectives  

  Painel  | Ingrid Höjer, University of Gothenburg, Sweden; Robert Gilligan,    
  Trinity College Dublin, Ireland; Maria Barbosa Ducharne, Centro de Psicologia da  
  Universidade do Porto  
  Moderador | Francisco Branco, CRC-W, Catholic University of Portugal  

16,00 | Coffee break 

16,30 | Debate 

13 decembro 2019 

10.00  | Famílias de Acolhimento e Serviço Social em Portugal 
             Painel  |  Elisa Veiga, Faculdade de Educação e Psicologia and   
              CEDH, UCP Porto; Celina Cláudio,  Fundação Mundos de Vida; Ana Gaspar, Santa Casa             
              da Misericórdia de Lisboa  
              Moderadora |   Elisete Diogo, CRC-W, Catholic University of Portugal  

11.30  | Coffee break 

12.00  | Debate 

13.00  | Almoço 

14.30 | Sessões Paralelas 

16,30 | Sessão de Encerramento 

* a confirmar 



IV. Call for Papers 
Data limite para submissão de resumos 3 novembro 2019 

Este seminário tem lugar no contexto das actividades em curso do Católica Research Centre for 
Psychological, Family and Social Wellbeing (CRC-W). O seminário é ainda realizado em parceria 
com o Programa Interuniversitário de Doutoramento em Serviço Social entre a Universidade 
Católica Portuguesa e a Universidade de Coimbra e em colaboração com o Programa de Pós-
Graduação Sistema de Protecção da Criança e do Adolescente da FCH/UCP.  

O programa inclui contribuições de convidados académicos com experiência nesta área e um 
convite à apresentação de trabalhos por investigadores da área (académicos, doutorandos, 
investigadores) e profissionais com experiências inovadoras de Serviço  Social e outras profissões 
sociais. Os organizadores solicitam a submissão de comunicações sobre este tema com base no 
trabalho de pesquisa ou experiência profissional desenvolvido pelo autor proposto. Assim, três 
seções principais e diferentes temas podem ser considerados para a apresentação de 
comunicações: 

1. Direitos da Criança e Bem-estar  
• Direitos da Criança, Justiça Social e Políticas Familiares 
• Direitos da Criança, Justiça Social e Serviços de Bem-Estar Social e Inovação nas Políticas 

Públicas 
• Direitos da Criança, Justiça Social e Diversidade 

2. Protecção das crianças e cuidados de acolhimento 
• Protecção da Criança, Acolhimento Familiar e Cuidados de Base Familiar 
• Protecção da Criança, Acolhimento Familiar e Vinculação & Resiliência 

3. Intervenção com Famílias Acolhedoras 
• Formação das Famílias de Acolhimento  
• Apoio e Empoderamento das Famílias de Acolhimento 

Submissão de resumos 
Os resumos devem incluir: 

- Uma indicação de qual a secção e tema  (ver acima) em que a comunicação se enquadra. 
- Um resumo em inglês e português do tema da comunicação (máximo de 500 palavras) 
incluindo Título, Palavras-chave, Contexto e propósito; Métodos; Conclusões; e Implicações ou 
Aplicações. 

Os resumos devem ser submetidos até 3 de novembro de 2019, 23:55 (hora local) na plataforma 
EasyChair: https://easychair.org 

Aceitação das propostas de comunicação 
A Comissão Organizadora enviará informações sobre a aceitação de propostas de comunicação  
até 17 de novembro de 2019. 

https://easychair.org/conferences/?conf=xi-swis-2019
https://easychair.org/conferences/?conf=xi-swis-2019


V. Inscrição 

Datas              Inscrição antecipada: até 12 de novembro 

  Inscrição tardia: depois de 12 de novembro 

Taxas   — Investigadores CRC-W, Professores PIUDSS, Doutorandos e Mestrandos da FCH e  
  FPCE com inscrição regular, Convidados — isentos de taxa de inscrição   

  — Orientadores de estágio e parceiros da FCH e FPCE — inscrição antecipada 20€  |  
  inscrição tardia 25€   

  — Outros participantes — inscrição antecipada 30€  | inscrição tardia 35€   

                        

                         Ficha de Inscrição  [Número limitado de inscrições] 

Línguas de trabalho 
As línguas de trabalho do seminário são o português e o inglês.  
      
Apoio à tradução 
Resumo das conferências em inglês pelo moderador da sessão; entrega das apresentações e/ou 
guiões das conferências em língua estrangeira e, se possível, com tradução para o português 

Organização 
- Catolica Research Centre for Psychological, Family and Social Wellbeing (CRC-W) 
- Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Serviço Social 

Comité Organizador  
Francisco Branco (cadeira), Ana Oliveira, Antonela Jesus, Elisete Diogo, Graça André, Inês Guerra, 
Inês Pereira, Isabel Vieira, Teresa Ramos 

Suporte  
FCT 
CNPDPCJ 
PCH/UCP 
FPCE/UC 
CRC-W 

https://docs.google.com/forms/d/1bieJp31axEMcF_wgR7r8juVczLD4sdhI0rxR9LJZ0WI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bieJp31axEMcF_wgR7r8juVczLD4sdhI0rxR9LJZ0WI/edit

