
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa  

17 fevereiro – Crianças em situação 

vulnerável 

16h00 Parte 1. A primeira vaga da 

pandemia e o impacto nas crianças 

UNICEF Portugal (Beatriz Imperatori 

e Francisca Magano) 

O impacto da COVID-19 nas crianças  

Uma visão dos próximos cinco anos  

As respostas comuns e normativas à 

pandemia, e os problemas e 

circunstâncias específicas de risco ou 

doença 

 

16h30  Parte 2. A proteção de grupos 

específicos de crianças – as suas 

especificidades e casos práticos 

UNICEF Portugal (Márcio Gagliato e 

Leonor Costa) 

O papel social das escolas e a proteção – 

como é que a escola se pode organizar 

para garantir os direitos da criança à 

distância 

As necessidades de proteção e 

intervenção diferenciada junto de grupos 

específicos de crianças  

Com a participação: Plataforma de 

Apoio a Jovens (Ex)acolhidos – João 

Pedro Gaspar; e Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens Lisboa Oriental – 

Soraia Ventura 

17h15 Intervalo 

17h30 Parte 3. Como identificar problemas 

de saúde mental ou com impacto no 

bem-estar da criança 

Ordem dos Psicólogos Portugueses – 

Renata Benavente 

Necessidades de saúde psicológica (e.g. 

stresse, ansiedade e outras dificuldades 

emocionais e comportamentais) 

Problemas com impacto no bem-estar da 

criança 

 

 

 

 

 

 

A proteção das crianças:  

prevenção e deteção à distância de 

situações de risco ou perigo 

17 e 18 fevereiro 

18 fevereiro – A proteção e intervenção à 

distância 

16h00 Parte 4. Como identificar as 

diferentes formas de violência, os 

sinais e os sintomas; 

Como atuar e comunicar:  

UNICEF Portugal 

Maus tratos (negligência, e maus tratos 

físico e psicológico) 

16h20  APAV – Daniel Cotrim 

Violência doméstica  

Abuso sexual e exploração  

Violência baseada no género 

17h00 Intervalo  

17h15  Miúdos Seguros na Net – Tito de 

Morais  

Violência online (cyberbullying, abuso 

sexual e exploração online) 

17h35  Reflexão: como atuar – sinalização, 

encaminhamento e integração das 

respostas 

Associação AjudAjudar – Sónia 

Rodrigues e Márcia Lemos  

Enquadramento legal e procedimentos 

de sinalização 

Como articular respostas entre as várias 

entidades e redes formais e informais 

O papel da comunidade na proteção das 

crianças 

18h20  Conclusões 


