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A conferência organiza-se, assim, com base em três eixos fundamentais:

Prevenção do Bem-estar de crianças e suas famílias;

Promoção da qualidade de vida de crianças e suas famílias;

Construção partilhada de uma cultura da criança.

Estes eixos, por sua vez, desdobram-se em áreas temáticas-chave no âmbito 

das Ciências do Bebé e da Família, que irão acolher as propostas para comu-

nicações orais e posters:

• Modelo Touchpoints | NBAS e NBO

• Políticas e Direitos do bebé, da criança e da família

• Bem-estar e saúde do bebé, da criança e da família

• Educação de Infância e formação de profissionais

• Inclusão e Intervenção Precoce na Infância

• Desenvolvimento profissional, organizacional e comunitário

• Vulnerabilidade e risco – prevenção e intervenção

Contamos com o contributo partilhado, fundamentado, reflexivo e crítico 

de todos para melhor conquistarmos o bem-estar de bebés, crianças e suas 

famílias, assegurando que: 

1. Os profissionais/cuidadores têm formação de elevada qualidade para 

trabalhar com crianças e suas famílias,

2. O contexto que envolve as famílias potencia uma boa parentalidade,

3. As comunidades mobilizam-se para fomentar recursos e serviços para 

a Infância,

4. A parentalidade está a ser bem apoiada,

5. Verificam-se resultados positivos na relação entre pais/cuidadores e 

crianças e entre famílias e profissionais,

6. O desenvolvimento das crianças é valorizado, assegurado e potenciado.

Sobre a conferência

Nesta Conferência colocaremos em evidência eixos de reflexão e ação 

fundamentais para o bem-estar das crianças e suas famílias, com base no 

Modelo Touchpoints, cuja implementação em Portugal comemora 15 anos 

em 2017. O Modelo Touchpoints constitui-se como uma teoria dinâmica 

do desenvolvimento, com implicações na mudança de práticas em saúde 

pediátrica, educação, intervenção precoce e serviços sociais. Trata-se de 

uma abordagem no trabalho com crianças e famílias, de desenvolvimento 

profissional, organizacional, e de fortalecimento da comunidade.

O Bem-estar, como estado dinâmico relacionado com a realização social 

e pessoal, apela a uma compreensão multidimensional e sistémica, que in-

corpora diferentes perspetivas – objetivas e subjetivas. As perspetivas obje-

tivas incluem aspetos como os rendimentos familiares, os recursos educa-

cionais, o estado de saúde; as subjetivas incluem indicadores relacionados 

com a perceção de felicidade, qualidade de vida e satisfação com o modo 

de vida. 

Neste âmbito, há uma necessidade premente de recolhermos mais dados 

sobre o desenvolvimento e bem-estar dos bebés e das crianças nos pri-

meiros anos de vida (UNICEF, 2013). Os avanços em neurociência e nas 

ciências sociais têm confirmado, repetidamente, que é nesta fase do de-

senvolvimento que o potencial genético interage de forma infinitamente 

complexa com as experiências precoces, construindo os caminhos neurais 

e conexões que são os fundamentos e os andaimes para todo o desenvol-

vimento posterior. É, portanto, nestes Touchpoints/períodos sensíveis de 

vida que bem-estar, saúde e desenvolvimento da criança mais necessitam 

dos cuidados e proteção. Torna-se cada vez mais claro que o investimento 

nestes anos pode ter efeitos muito substanciais e sustentados no bem-estar 

das crianças de hoje, nas suas vidas futuras, e a longo prazo, no bem-estar 

das comunidades e sociedades como um todo. 



6 7|    Addressing and Supporting Family and Child Wellbeing  |  Pelo Bem-estar da Criança e da Família  |  09-10 NOV 2017 Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da Família    |

Thus, the conference structure is based on three fundamental pillars:

Prevention of the wellbeing of children and their families;

Promotion of the quality of life of children and their families;

Shared construction of a child’s culture.

These pillars are divided in key areas within the scope of the Baby and Family 

Sciences, which will be the topics of the oral and poster communications: 

• Touchpoints Model | NBAS and NBO; 

• Policies and Rights of the baby, the child and the family; 

• Wellbeing and health of the baby, the child and the family; 

• Childhood education and training of professionals; 

• Inclusion and Early Intervention in Childhood; 

• Professional, organizational and community development; - Vulnerability 

and risk - prevention and intervention. 

We are counting on the shared, informed, reflexive and critical contribution 

of all to a better achievement of the wellbeing of infants, children and their 

families, ensuring that: : 

1. Caregivers / professionals have high quality training to work with chil-

dren and their families; 

2. The context involving families encourages good parenting; 

3. Communities are modilized to promote resources and services for chil-

dren; 

4. Parenting is being well supported; 

5. There are positive results in the relationship between parents/caregivers 

and children, and between families and professionals; 

6. The development of each child is valued, secured, and empowered. 

About the Conference

In this Conference, we will highlight key areas of reflection and action that 

are fundamental to the wellbeing of children and their families, based on 

the Touchpoints Model, whose implementation in Portugal celebrates 15 

years in 2017. The Touchpoints Model is a dynamic theory of development, 

with implications on the transformation of practices in pediatric health, ear-

ly childhood education, early intervention and social services. It is an ap-

proach in our work with children and families, in professional development, 

in the organizational domain, and on community strength. 

The definition of wellbeing, as a dynamic state related to social and personal 

fulfillment, calls for a multidimensional and systemic understanding that in-

cludes different perspectives - objective and subjective. Objective perspec-

tives include aspects such as family income, educational resources, health 

status; subjective perspectives include indicators related to the perception 

of happiness, quality of life and satisfaction with the way life is perceived. 

In this context, there is an urgent need to collect more data on the de-

velopment and wellbeing of infants and children in the earlier years of life 

(UNICEF, 2013). Advances in neuro and social sciences have constantly 

confirmed that it is during this period of development that the genetic po-

tential interacts in an infinitely complex way with early experiences, building 

neural pathways and connections that are the bases and scaffolds of all 

future development. Therefore, it is in these Touchpoints/sensitive periods 

of life that wellbeing, health, and child’s development most need care and 

protection. It is becoming increasingly clear that investment in these years 

can have a very substantial and sustained effect on the wellbeing of children 

at present, on their future lives, and, in a long-term, on the wellbeing of 

communities and societies as a whole. 
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09:30–10:00  As Crianças estão aqui – Colégio O Nosso Jardim  |  Performance

10:00–11:15 Building on Strengths with the Touchpoints Approach:  
  Where We’ve Been and Where We’re Going

  Joshua Sparrow 
  Director, Brazelton Touchpoints Center, Boston Children’s Hospital Associate Professor of 
  Psychiatry Harvard Medical School Moderador | Moderator: Daniel Sampaio
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10:00–11:15 Building on Strengths with the Touchpoints Approach:  
  Where We’ve Been and Where We’re Going
  Joshua Sparrow

  Director, Brazelton Touchpoints Center, Boston Children’s Hospital 

  Associate Professor of Psychiatry Harvard Medical School

  

  Moderador | Moderator: Daniel Sampaio

Touchpoints is a model of human development that emerged from T. Berry 

Brazelton’s research on newborn behavior, parent infant-interactions, and 

clinical observations of disorganization and reorganization in develop-

ment confirmed by human and non-human primate studies. The Brazelton 

Touchpoints Center’s began translating this research to practice with capac-

ity building professional development offerings – for healthcare providers, 

and later for early childhood educators and other family-facing profession-

als. The Center’s ongoing experience in communities, along with advances 

in adult learning and improvement sciences and the convergence of end-us-

er design, design thinking, patient experience, child-centered learning, and 

family and community engagement, led to the embedding of profession-

al development efforts within an approach to organizational learning and 

change that posits babies, children, parents, and all personnel in family-fac-

ing service agencies as researchers. Critical knowledge for human develop-

ment, health, and learning resides within their diverse perspectives, arising 

in part from their unique understanding of the con-

ditions, contexts and cultures in which all members 

of human systems change and are changed by each 

other. Social justice, a key force in systems that 

co-construct this knowledge and apply it effectively, 

and always underlying Brazelton’s research as activ-

ism, is at the forefront of the Center’s journey into 

the 21st century.

KEYWORDS

child and family development, 
organizational learning, 
systems theory, social justice

Joshua Sparrow
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O Apoio à Vida, apostando na prevenção, propõe um programa de promo-

ção de competências parentais em regime domiciliário. O objetivo prende-

-se com a promoção das capacidades dos pais para responder aos desafios 

das etapas do desenvolvimento físico, cognitivo e socio-afetivo do bebé, 

promovendo a ligação entre ambos, num ambiente familiar. A população 

que acompanha são grávidas e mães, na faixa etária dos 19 aos 30 anos, 

oriundas dos PALOPS e seus familiares. O programa é constituído por quatro 

visitas domiciliárias realizadas em períodos específicos (recém-nascido, 0 a 

3 semanas, 6 a 8 semanas e 4 meses). Cada visita é composta por questões 

e temas de conversa relativos a cada etapa do desenvolvimento infantil e 

por estratégias de ação, interpretação e repetição: escala de avaliação do 

comportamento neonatal (Brazelton, 1973), tópicos de massagem, savoring 

e interação mãe-bebé. Para avaliar a eficácia do programa, pensou em utili-

zar-se a escala de ligação mãe-bebé (Figueiredo et al., 2005) e dois questio-

nários sobre competências, divididos por expectativas e satisfação, aplicados 

no início e no fim da intervenção. É uma abordagem centrada no bebé e na 

sua família, na relação e nas diferentes formas de comunicação do bebé, 

através dos sinais que dá e que ajudamos os pais 

a ler através da NBO (Brazelton, 1973). Prevê-se a 

partilha de um estado interno entre os pais e os 

bebés e a promoção da sua ligação, assim como 

a passagem de um estado de não-integração do 

bebé para um estado de integração, de forma a ga-

rantir o seu desenvolvimento saudável.

KEYWORDS

intervenção domiciliária, 
Touchpoints, ligação 

Programa “Ligar Pais e Bebés”
Faria, Joana Tinoco; Serpa, Joana; Inocêncio, Clara - Apoio à Vida

1.

Modelo Touchpoints | NBAS e NBO

14:00 às 15:15 SESSÕES SIMULTÂNEAS | COMUNICAÇÕES LIVRES

  Simultaneous sessions | Free communication sessions 

  Modelo Touchpoints | NBAS e NBO 

  Moderadora | Moderator: Ana Teresa Brito

  Quatro apresentações (15 minutos cada)
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BACKGROUND: Brazelton created a development support Model, based on the child’s 

behavior with a systemic and multidimensional approach. He developed the Newborn 

Behavior Observations (NBO), witch focus its observation on the child’s behavior, can be an 

important tool, used to support parents at a time parental functions are being established. 

OBJECTIVE: Examine and map the knowledge about the use of the Newborn Behavioral 

Observations.

METHOD: This scoping review was carried out according of the Joanna Briggs Institute 

Reviewers’ Manual: 2015. It includes studies with newborns (from 36 weeks gestation), in-

fants (3 months) and families subjected to the NBO. All contexts were included. This scop-

ing review considered systematic reviews, quantitative and qualitative studies. The search 

strategy aims to find both published and unpublished studies over the last 10 years, from 

2006 (date of NBO conception) to 2016. A three-step search strategy was used in this 

review. Studies published in English, Spanish and Portuguese were considered during the 

search.

RESULTS: Twelve studies published in English were included in this review. Research de-

signs were mainly quantitative, occurred in the United States of America, and published in 

the last 5 years. The majority of the studies where carried out in home visits by different 

health care providers (nurses and early intervention professionals). The studies focus mainly 

the experience of the families after the NBO.

CONCLUSION: The NBO is a flexible instrument that can be 

applied by many professionals, in different contexts, which al-

lows a bigger interaction between parents and child, higher 

self-confidence, satisfaction, superior child competence and 

development knowledge by the caregivers, also associated to 

a decrease on the post-partum depression and anxiety, en-

hancing too their relationship and confidence in the clinician. 

Perspective of professionals involved in the NBO intervention 

also felt more self-confident and with more knowledge on the 

intervention application.

KEYWORDS

NBO; family; child

The Intervention with the Newborn Behavioral Observations 
in the Newborn, Infant and Family: a Scoping Review
Martins, Patrícia, USF Prior Velho; Malheiro, Isabel, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa; 
Figueiredo, Inês, Hospital Fernando Fonseca; Góis-Paixão, Mª José, Escola Superior de 
Enfermagem de Lisboa; Lemos e Sousa, Odete, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

2.

Modelo Touchpoints | NBAS e NBO

14:00 às 15:15 SESSÕES SIMULTÂNEAS | COMUNICAÇÕES LIVRES

  Simultaneous sessions | Free communication sessions 

  Modelo Touchpoints | NBAS e NBO 

  Moderadora | Moderator: Ana Teresa Brito

  Quatro apresentações (15 minutos cada)
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In this presentation we will introduce the first Italian Touchpoints Center, 

the second in Europe, founded in Rome by Associazione Natinsieme, which 

started its activity on september 2016. Thanks to the activities of the Center, 

the awareness of the Brazelton Touchpoints approach is increasingly spread-

ing around Italy: Four Individual Level 

Training Courses were completed in Rome by june 2017, as well as the 

Transdisciplinary International Conference “With the Parents” held in march 

2017, and new individual training courses are programmed, also to spe-

cific professionals, such as trainer for breastfeeding and professionals of a 

Rehabilitation Center for children affected by severe hypovision or blindness. 

Preliminary data and reflections on the impact of Touchpoint Training on 

Providers clinical practice, and the process of integration of the TP approach, 

will be presented. 

To explore providers subjective experience of change in their clinical prac-

tice after the completion of the Touchpoint training and the 6 months of 

Reflective Practice, providers were asked to send their written responses to 

the questions of each specific reflective practice session at least two days 

before the conference and were shared with the whole group. The collection 

of their written narratives of subjective experiences 

during the whole 6 months proved to be very inter-

esting and key themes and specific aspects of their 

clinical challenges emerged. 

Reflections of resources and strenghts as well as 

crucial points and vulnerabilities of providers will be 

discussed. 

KEYWORDS

touchpoints; transdisciplinary 
trainings; reflective practice

The Touchpoint Brazelton Center in Rome:  
One Year of Experience
Migliaccio, Luca; Banella, Fabia Eleonora;  
Rapisardi, Gherardo – Centro Touchpoints Brazelton, Rome, Italy

3.

Modelo Touchpoints | NBAS e NBO

14:00 às 15:15 SESSÕES SIMULTÂNEAS | COMUNICAÇÕES LIVRES

  Simultaneous sessions | Free communication sessions 

  Modelo Touchpoints | NBAS e NBO 

  Moderadora | Moderator: Ana Teresa Brito

  Quatro apresentações (15 minutos cada)
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The Neonatal Behavioural Assessment Scale (NBAS) and the Newborn 

Behavioural Observations System (NBO) training programmes, introduced by 

the Brazelton Centre UK in 1997 and 2009 respectively, have played a role 

in influencing policies that promote healthy parent-infant relationships. The 

structure of the National Health Service (NHS) with free healthcare provided 

to all, including home visiting and the New Birth Visit to every baby, allows 

for midwives, health visitors, and other practitioners to meet families during 

pregnancy and afterwards.  

Through Study Days, Conferences and advertising, our work was dissemi-

nated, and later recommended by the Department of Health in 2009 and by 

the National Health Visiting Service Specification, 2014/2016, NHS England.  

In 2016, we ran 43 NBO courses and 3 NBAS courses, and have taught over 

4,300 practitioners in the UK.  The NBO and NBAS have been incorporated 

into Parent-Infant mental health pathways in two areas of the UK.  Preliminary 

results show that most practitioners using the NBO 

are particularly keen to focus on items related to 

baby’s social/interactive skills and crying/consola-

bility and 84% are using the NBO with both fathers 

and mothers. Further research is planned to assess 

the effectiveness and validity of the NBO in the UK, 

in order to better understand how the NBO may 

offer support to families and improve outcomes in 

babies and parents. 

KEYWORDS

infant; newborn; parents; 
community health; early 
intervention

Brazelton Centre UK – 
Twenty Years Teaching the NBAS and NBO
Nicolau, Susana; Hawthorne, Joanna - Brazelton Centre UK

4.

Modelo Touchpoints | NBAS e NBO

14:00 às 15:15 SESSÕES SIMULTÂNEAS | COMUNICAÇÕES LIVRES

  Simultaneous sessions | Free communication sessions 

  Modelo Touchpoints | NBAS e NBO 

  Moderadora | Moderator: Ana Teresa Brito

  Quatro apresentações (15 minutos cada)



26 27|    Addressing and Supporting Family and Child Wellbeing  |  Pelo Bem-estar da Criança e da Família  |  09-10 NOV 2017 Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da Família    |

14:00 às 15:15 SESSÕES SIMULTÂNEAS | COMUNICAÇÕES LIVRES

  Simultaneous sessions | Free communication sessions 

  Bem-estar e saúde do bebé, da criança e da família

  Moderadora | Moderator: Teresa Goldschmidt

  Três apresentações  (15 minutos cada)

Durante todo o desenvolvimento da criança (desde in-útero) existem “fases previsíveis” em 

que ocorrem alterações no seu comportamento a nível motor, cognitivo ou emocional. 

Estas alterações podem originar crises de desorganização e reorganização que envolvem 

não só o indivíduo, mas também aqueles que estão em contacto íntimo com ele.

A gravidez constitui um desses momentos de crise na tomada de consciência de um novo 

papel e na relação pais/filhos. Este percurso é influenciado pelas vivências, emoções, cren-

ças e expectativas relacionadas com a gravidez, parto e parentalidade.

Este projeto surge para dar uma oportunidade aos futuros pais (grávida e acompanhantes 

significativos) de verbalizar e partilhar, em grupo, as suas vivências e expectativas, como 

cuidado antecipatório desses momentos de crise. 

Constitui um espaço de reflexão intra-pares para promover o desenvolvimento saudável 

das crianças e uma aprendizagem precoce para:

• Reforçar as relações de família e filhos (vinculação precoce mãe/pai/filho);

• Reforçar competências familiares e confiança sobre as suas habilidades educativas;

• Prevenção em Saúde Mental na Primeira Infância;

• Estabelecer uma relação precoce de ligação/suporte com os profissionais de saúde.

Destina-se a grávidas (em vigilância Pré-Natal na Consulta de Obstetrícia, Consulta de 

Diabetes Gestacional/ Consulta de Pedopsiquiatria) e acompanhantes, excluindo situações 

de fragilidade psico-social e outras. 

A metodologia assenta num trabalho de parceria com os pais, numa fase precoce, para 

ajudá-los a reconhecerem-se e a potenciarem as suas competências parentais na cons-

trução da relação pais/filhos e pensarem sobre um modelo parental positivo, construtivo e 

reparador. A Enfermeira tem um papel de mediador 

e orientador.

A sessão realiza-se às 6ªfeiras de 15/15 dias, às 13 

horas, com duração de 60 minutos.

Intercalando as sessões de grupo, são realizadas 

reuniões técnicas para estruturação e auto-reflexão 

das intervenções.

KEYWORDS

gravidez; bebé; oportunidade; 
vivências; expectativas

Bebé Ideal/Bebé Real Experiência em Grupo
Liladar, Camala; Antunes, Cidália; Santos, Zita - Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

Bem-estar e saúde do bebé, 
da criança e da família

1.
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AIM: the aim was to describe and analyse relationship-based early childhood 

intervention services for children with complex disabilities in an ECI centre 

in New Zealand.

METHODS: Nine parents and twenty interdisciplinary professionals were in-

terviewed and nine children were observed in their therapy sessions at the 

Champion Centre.  

FINDINGS: Collaboration and co-construction between parents, children 

and professionals of children’s progress and achievements were themes 

identified from interviews and observations. The interaction between re-

lational pedagogy, professional love and child and family well being was 

stressed by professionals.

Parents valued the way that professionals empowered them to support their 

child in the context of family life as well as preparing their child for formal 

education. They appreciated the knowledgeable, well-trained professionals 

who invested time in getting to know (and love) children and families and 

family practices, worked collaboratively in harmony and valued the contribu-

tion that parents made to their child’s progress and achievement. Similarly, 

interviews with professionals reinforced the collaboration and construction-

ist approach, stressing that professionals placed the parent-child relationship 

at the centre of their professional practice and viewed this as fundamental to 

ensuring progress for children across developmental domains.

Observable processes and structures within the model included respectful 

professional interactions and relationships with children and families, inte-

grated professional working, effective and timely communication between 

professionals and families, pedagogy of listening, 

waiting and personalisation, engaged families and 

actively participating children.  

In conclusion, child/parent wellbeing underpinned 

the ethos within the service and parent-child rela-

tionships were perceived to be central to this.

KEYWORDS

families; disability; 
interprofessional practice

The Value of Relational Pedagogy and Interprofessional 
Practice to Child / Family
Blackburn, Carolyn, School of Education and Social Work, Birmingham City University

Bem-estar e saúde do bebé, 
da criança e da família

2.

14:00 às 15:15 SESSÕES SIMULTÂNEAS | COMUNICAÇÕES LIVRES

  Simultaneous sessions | Free communication sessions 

  Bem-estar e saúde do bebé, da criança e da família

  Moderadora | Moderator: Teresa Goldschmidt

  Três apresentações  (15 minutos cada)
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Entre 2010 e 2016, o Programa Gerar.Te foi desenhado, implementado e ava-

liado pela Fundação Aga Khan Portugal, em parceria com instituições públi-

cas e privadas (não lucrativas) da Área Metropolitana de Lisboa. O Gerar.Te 

é um programa universal de prevenção primária, que pressupõe o acom-

panhamento a grávidas, casais grávid@s e a pais com recém-nascidos, ao 

longo de 9 meses de intervenção, em sessões semanais de grupo, entre o 

período da gravidez e os seis meses dos bebés. É dinamizado a partir dos 

cuidados de saúde primários, em rede com instituições das áreas da saúde, 

social e da educação, numa perspetiva transdisciplinar. Tem como meta pro-

mover bons começos de vida, assegurando equidade de oportunidades para 

todas das crianças. São objetivos do Programa: fortalecer a rede de suporte 

social dos pais; promover o desenvolvimento de competências parentais e 

fortalecer a qualidade da relação pais-bebé. O programa segue uma me-

todologia participativa, influenciada pelo pensamento de Carl Rogers, com 

incidência nas componentes cognitivas e emocionais da parentalidade, em 

sede de reconhecimento pela ecologia da parentalidade. Operacionaliza-se 

em duas fases de intervenção: pré-natal e pós-natal que podem funcionar 

de forma independente, em função das necessidades do contexto de imple-

mentação. A avaliação externa de processo do Programa Gerar.Te, condu-

zida pelo William James Center for Research – Unidade de Investigação em 

Psicologia do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da 

Vida – permitiu a estabilização e consolidação 

de um modelo de trabalho, a partir do qual se 

desenvolveu um conjunto de materiais de for-

mação que se pretende disponibilizar à comuni-

dade técnica e científica, na expectativa de assim 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

das famílias e para o investimento no sucesso 

das gerações vindouras.

KEYWORDS

parentalidade; relação pais-bebé; 
desenvolvimento infantil

Programa Gerar.Te: Modelo Ecológico de Desenvolvimento 
Parental para o Período de Transição para a Parentalidade
Furtado, Andreia, Fundação Aga Khan Portugal

Bem-estar e saúde do bebé, 
da criança e da família

3.

14:00 às 15:15 SESSÕES SIMULTÂNEAS | COMUNICAÇÕES LIVRES

  Simultaneous sessions | Free communication sessions 

  Bem-estar e saúde do bebé, da criança e da família

  Moderadora | Moderator: Teresa Goldschmidt

  Três apresentações  (15 minutos cada)
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15:30–16:15 A infância e o colo da lei 
  Early Childhood and the law 
  Paulo Guerra

  Juiz Desembargador e Director Adjunto do Centro de Estudos Judiciários (CEJ)

  

  Moderador | Moderator: Emílio Salgueiro

1. Um rosto, um nome

2. O meu passado familiar não tem de determinar o meu futuro

3. Os espaços da Justiça das Crianças em Portugal

4. Os Direitos da Criança – evolução histórica

5. Encontro da Infância com o Direito

6. A Reforma do Direito das Crianças e Jovens em Portugal: 2001, 

odisseia no panorama legislativo - a Lei de Promoção e Protecção de 

Crianças e Jovens em Perigo (aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1/9)

7. O novo acolhimento familiar

8. O novo acolhimento residencial

9. A ruptura com os laços biológicos – a adopção

10. A partilha dos afectos parentais – a regulação do exercício das 

Responsabilidades Parentais

11. Para onde vais, rio que eu canto?

Quem sabe de certezas 

não é o poeta. 

O mundo que é nosso 

é sempre tão pequeno e tão infindo 

que só cabe em olhar de menino.

Mia Couto

Paulo Guerra
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16:15–17:30 Mesa Redonda

  Fortalecer o Bem-estar da Criança e da Família 

  Strengthening Family and Child the wellbeing

  Maria do Céu Machado 

  Presidente do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde)  

  Professora Catedrática de Pediatria da Faculdade de Medicina (Universidade de Lisboa)

  Manuel Sarmento 

  Professor Associado com Agregação do Instituto de Educação da Universidade do Minho

  Laurinda Alves 

  Jornalista 

  Professora de Comunicação, Liderança e Ética  

  na Nova SBE - School of Business and Economics

Fortalecer o Bem-estar da Criança e da Família
Strengthening Family and Child the wellbeing

Mesa Redonda

Maria do Céu Machado Manuel Sarmento Laurinda Alves
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17:30–18:00 Touching points, derrubando muros 
  Touching Points, Breaking Walls 
  Zé Pedro Cobra

  Advogado, auto-desafiador, voluntário, orador, humorista

Esta não será uma intervenção técnica, nem científica, nem um trabalho, 

mas antes uma partilha e um desafio lançado a todos e cada um: um desa-

fio de consciência – entendido e assumido como o verdadeiro desafio do 

mundo de hoje.

Numa conferência que assume no seu eixo de reflexão três pilares funda-

mentais na vida de uma comunidade: “bem-estar”, “qualidade de vida” e 

“partilha de uma cultura comum”; que nos desafia a “prevenir”, “promover” 

e “construir”; e que assume como pontos privilegiados a criança e a família, 

esta intervenção pretende tocar (outros) pontos essenciais para que se cum-

pram esses desígnios: são eles o todo e o cada um em nós. 

Por detrás de tudo, de qualquer saber, instituição, conferência, ensinamento, 

regra, ou processo, estão sempre as pessoas; e ainda bem! Esta é uma inter-

venção que mostra a crença nas pessoas, no ser humano e a importância do 

“ser” no humano e na vitória do amor sobre o medo e do ser sobre o ego!

Será uma abordagem de despertar, de evidência, desafio, motivação, e fé, e 

toda ela feita com muito amor e, sim, de muito humor; porque se acredita 

convictamente que “Rir é a melhor maneira de levar a vida a sério!”

Zé Pedro Cobra
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08:30–09:30 APRESENTAÇÃO DE POSTERS | POSTER PRESENTATIONS

  Moderador | Moderator: Rita Silveira Machado

  Modelo Touchpoints | NBAS e NBO

O desenvolvimento de competências na área específica dos cuidados 

à criança e sua família tem sido uma preocupação dos enfermeiros em 

Portugal, nomeadamente no ensino pós-graduado Assumindo o período 

neonatal como preponderante para o desenvolvimento da relação criança-

-pais e o papel do enfermeiro como suporte desta relação e das estratégias 

que o potenciam, considera-se que o modelo de desenvolvimento e inter-

venção de Brazelton representa uma mais-valia nos cuidados prestados. Este 

trabalho insere-se num projeto de investigação que visa compreender de 

que modo a formação nestas temáticas poderá contribuir para o impacto 

na transição para a parentalidade. O seu objetivo é explorar a inclusão desta 

abordagem nos currículos dos Cursos de Pós-licenciatura de Especialização 

em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria. 

KEYWORDS

modelo desenvolvimental 
de Brazelton; enfermagem; 
enfermagem de saúde 
infantil e pediatria

Modelo Touchpoints | NBAS e NBO

Modelo Desenvolvimental de Brazelton na Formação 
Pós-Graduada em Enfermagem em Portugal
Rosas, Ana Cristina, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Católica Portuguesa; 
Lobo Xavier, Maria Raul, Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano, Faculdade de 
Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa

Foram contactados, via correio eletrónico, todos os Conselhos Científicos 

(n=14) das instituições de ensino superior portuguesas cuja criação ou au-

torização de funcionamento do referido curso obteve o parecer favorável 

da Ordem dos Enfermeiros e para os quais foram fixadas vagas para o ano 

letivo de 2012/2013. Os contactos foram realizados a partir de Novembro de 

2012 prolongando-se a obtenção de dados até Abril de 2015. Tendo em con-

ta o objetivo referido anteriormente, questionou-se acerca da inclusão das 

temáticas do modelo Touchpoints   , das competências do recém-nascido, 

da Neonatal  Behavioral Assessment Scale e do sistema Newborn  Behavioral 

Observation, nomeadamente  em que unidades  curriculares se inserem e 

qual a carga horária que lhes é destinada.

Os resultados obtidos revelam que os conteúdos relativos às competên-

cias do recém-nascido são abordados em 92,9% dos cursos, os relativos 

à Neonatal  Behavioral Assessment Scale e ao sistema Newborn  Behavioral 

Observation em 64,3% dos mesmos cursos, enquanto os conteúdos relativos 

ao modelo Touchpoints  são abordados em 71,4% desses  cursos.

Os dados revelam a  preocupação dos estabelecimentos de ensino com a 

atualização dos conhecimentos dos alunos no sentido de os capacitar para 

um cuidado centrado na criança e sua família assumindo o adequado desen-

volvimento da criança como o objetivo último da relação 

construída entre pais e profissionais. Tais resultados são 

reveladores da importância atribuída ao período neona-

tal, às características do recém-nascido e à importância 

do investimento na relação entre profissionais e família 

para o desenvolvimento da criança. Contudo, os dados 

obtidos não são suficientes para compreender a profun-

didade da abordagem dos temas. 
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08:30–09:30 APRESENTAÇÃO DE POSTERS | POSTER PRESENTATIONS

  Moderador | Moderator: Rita Silveira Machado

  Modelo Touchpoints | NBAS e NBO

KEYWORDS

touchpoints; transição para 
a parentalidade; enfermeiros

Modelo Touchpoints | NBAS e NBO

Transição para a Parentalidade: Conhecimentos e Práticas 
dos Enfermeiros Após Formação no Modelo Touchpoints
Lobo Xavier, Maria Raul, Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano, Faculdade de 
Educação e Psicologia - Universidade Católica Portuguesa; Rosas, Ana Cristina, Instituto de 
Ciências da Saúde, Universidade Católica Portuguesa

É inegável a relação entre a formação em enfermagem e a qualidade de cuidados, o desen-

volvimento de competências e capacidade de aplicar os conhecimentos no contexto de 

trabalho. Assumindo o período neonatal como preponderante para o desenvolvimento da 

relação criança-pais e o papel do enfermeiro como suporte desta relação e das estratégias 

que o potenciam, considera-se que o modelo Touchpoints representa uma mais-valia nos 

cuidados prestados. Este trabalho insere-se num projeto de investigação que visa com-

preender o contributo da formação no modelo Touchpoints nos cuidados de enfermagem 

prestados na transição para a parentalidade. O objetivo é explorar as perceções dos enfer-

meiros com formação no modelo Touchpoints sobre essa mesma formação e sobre o seu 

papel no apoio à transição para a parentalidade. 

Foram contactados, via correio eletrónico, todos os 23 enfermeiros com formação obti-

da nos primeiros seis cursos Touchpoints realizados em Portugal.  O estudo exploratório 

que aqui se apresenta diz respeito ao grupo dos primeiros nove participantes envolvidos. 

Realizaram-se entrevistas semiestruturadas em profundidade (presencialmente ou com re-

curso ao Skype), com base num guião elaborado pela equipa de investigação. Todas as 

entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas verbatim. Procedeu-se 

seguidamente à análise do seu conteúdo seguindo uma abordagem semi-indutiva e com 

apoio do programa informático NVivo. 

Da análise das entrevistas resultou um sistema de categorias com nove categorias principais 

e trinta e sete categorias de segunda, terceira ou mais gerações. Os dados são apresenta-

dos e discutidos tendo em conta o objetivo do trabalho, 

revelando a perceção dos enfermeiros com formação 

no modelo Touchpoints sobre a formação profissional, 

o seu desempenho na prestação de cuidados ao recém-

nascido e sua família, o período neonatal e as relações 

estabelecidas neste período. Destaca-se a importância 

atribuída ao papel do enfermeiro no acompanhamento 

da família no período neonatal. 
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INTRODUÇÃO: O processo de decisão partilhada constitui uma esfera ine-

rente e fulcral na gestão de situações clínicas complexas, quer pelos po-

tenciais dilemas éticos associados como pela sua vertente de maior vulne-

rabilidade humana, sendo estas transversais ao internamento de qualquer 

recém-nascido numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN).  

KEYWORDS

decisão partilhada; 
recém-nascido; suporte 
vital; défice do Fator XIII

Saúde e bem-estar do bebé, 
da criança e da família 

Decisões Partilhadas numa UCIN – Caso Clínico
Novo, Ana; Pinho, Liliana; Resende, Dária; Proença, Elisa; Carvalho, Carmen, Neonatal 
Intensive Care Unit (NICU) – Centro Materno Infantil do Norte; Alves, José Eduardo, 
Neuroradiology – Centro Hospitalar do Porto; Morais, Sara, Hematology - Centro 
Hospitalar do Porto

CASO CLÍNICO: Recém-nascido do sexo masculino, fruto de 3ª gestação 

vigiada de casal não consanguíneo com antecedentes obstétricos de morte 

neonatal (1ª gestação) por hemorragia cerebral pós-natal, confirmada em 

autópsia e de etiologia não esclarecida. Cesariana emergente às 35 semanas 

de gestação com quadro clínico ao nascimento de coma arreativo no con-

texto de hemorragia cerebral extensa diagnosticada nas primeiras horas de 

vida, associada a mau prognóstico neurológico.

Perante a suspeita clínica de uma causa rara - défice do fator de coagula-

ção XIII - e dada a impossibilidade, pela semivida longa deste fator, de uma 

confirmação diagnóstica imediata, foi discutida a abordagem, considerando 

a expectativa parental na possibilidade de obtenção de um diagnóstico e sua 

implicação em gestações futuras. 

Após reunião multidisciplinar, incluindo toda a equipa de profissionais de saú-

de e com a inclusão dos pais durante todo o processo de decisão partilhada, 

foi mantido o suporte vital do recém-nascido para tentativa de confirmação 

etiológica. Foi possível documentar a diminuição da atividade deste factor, e 

consequente défice, em colheita prévia à deterioração clínica e óbito após 

oito dias. Pais posteriormente orientados para estudo e aconselhamento ge-

nético, mantendo em ambulatório o apoio psicológico disponibilizado du-

rante o internamento na UCIN. 

DISCUSSÃO: O caso apresentado pretende sublinhar a im-

portância de uma abordagem multidisciplinar e partilhada no 

processo de decisão numa UCIN perante situações clínicas 

muitas vezes associadas a maior complexidade deontológica, 

ética e emocional. A inclusão parental durante todo o pro-

cesso deve igualmente constituir uma prioridade. 

08:30–09:30 APRESENTAÇÃO DE POSTERS | POSTER PRESENTATIONS

  Moderador | Moderator: Rita Silveira Machado

  Saúde e bem-estar do bebé, da criança e da família
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Parents’ and healthcare providers’ perspectives on child 
development, parenting and primary health care: protocol for 
a qualitative study
Fareleira, Filipa, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS), 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Lobo Xavier, Maria Raul, Centro de Estudos 
em Desenvolvimento humano (CEDH), Faculdade de Educação e Psicologia da UCP; Martins, 
Carlos, Departamento de Medicina da Comunidade, Informação e Decisão em Saúde (MEDCIDS), 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.Hematology - Centro Hospitalar do Porto

INTRODUCTION: Current scientific and social progress has allowed in-depth knowledge of 

child development, looking at a child as a Person. In this scenario, the Touchpoints model 

has a significant contribution in a human development and intervention perspective: dy-

namic, anticipatory, relational, collaborative and inclusive. However, child health services 

remain poorly aimed to children and families, often relying on a pathological model, mak-

ing them not entirely effective in contributing to parental satisfaction and healthy family 

dynamics.

AIMS: To critically explore and proceed to the final design of the “Crescer em Grande” 

intervention for Primary Health Care (PHC), based on the Touchpoints model, in order to 

promote positive parenting and family well-being.

MATERIAL AND METHODS: A qualitative multiple focus-group (FG) study carried out with 

the maternal and child consultation participants (parents, family physicians, family nurses) - 

two sequential focus groups to each group: 1) explores experience of parenting and family 

well-being and maternal and child consultation model in PHC; 2) includes the evaluation 

of “Crescer em Grande” intervention, including data sheet dossier, built for this purpose.

A specifically designed script to support FG dynamics is used. Each FG will have six to eight 

participants, recruited using a snowball sampling technique. After informed consent, FG will 

be audio recorded and subsequently verbatim transcribed. Data will be treated in a semi-in-

ductive procedure and using NVivo ©. The project was submitted to The Ethics Committee 

Centro Hospitalar São João / Faculty of Medicine, University of Porto

EXPECTED RESULTS: Findings will generate new knowledge about participants’ meanings 

regarding parenting and family well-being, including dif-

ferences/complementarities between groups. Results 

will be discussed taking into account the Touchpoints 

model and in the light of the 2013 National Infant and 

Juvenile Health Program (Portuguese Health Authority), 

in order to be used in finalization and implementation of 

the “Crescer em Grande” intervention.
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Pensar a Criança numa Perspetiva Ocupacional
Moreira, Nuno, Departamento de Terapia Ocupacional da Escola Superior de 
Saúde do Alcoitão (ESSA)

Todo o ser humano é um ser ocupacional. A ciência, e em particular a ciên-

cia ocupacional, têm contribuído de uma forma muito significativa para um 

maior conhecimento acerca das bases neurológicas da ocupação, mostran-

do que o entendimento da relação entre a ocupação e a saúde e o bem-es-

tar constitui um pilar fundamental para a construção de uma ideia partilhada 

da criança, sobretudo, no momento e circunstância atual de vida. 

Sabemos que é desde o nascimento que nos construímos como seres ocu-

pacionais, constituindo um processo individual e único, que reflete uma his-

tória de vida. Este é o resultado da interação entre a pessoa, com as suas 

características, e as oportunidades que o mundo oferece.  

Deste modo, o desenvolvimento ocupacional é definido como a mudan-

ça gradual no comportamento ocupacional que ocorre ao longo do tem-

po, resultante do crescimento e maturação da pessoa em interação com 

o seu ambiente. Esta é uma visão consistente com o modelo ecológico de 

Bronfenbrenner. 

Tal como Brazelton nos colocou o desafio de pensar em momentos cha-

ve, (Touchpoints), também na perspetiva do desenvolvimento ocupacional, 

sabemos que o reportório de ocupações ao longo da vida não é estático, 

existem períodos de mudança. Este processo de transição ocupacional, que 

consiste na mudança de uma determinada ocupação ou conjunto de ocupa-

ções para uma ocupação(ões) alternativa(s), pode ser auto-iniciado e ocorre 

em determinados períodos, geralmente em resposta a eventos da vida ou 

como parte do nosso processo de desenvolvimento. 

Partindo de um estudo de caso, pretende-se, com esta 

comunicação, contribuir para estimular uma reflexão re-

novada, atual e atenta aos objetivos globais. É urgente (re)

conceptualizar um novo conceito de saúde, tornando-o 

mais próximo da identidade e da circunstância de cada 

criança e consequentemente de cada família. Cada pro-

fissional, de forma individual e na sua prática diária, deverá 

questionar o seu papel e assumir um compromisso, de 

modo a posicionar-se com coerência, encontrando alter-

nativas e desenvolvendo uma ação preventiva.
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Perfil de Desenvolvimento de Crianças Prematuras
Gonçalves, Sofia; Valsassina, Rita; Pinto, Mónica – Hospital Beatriz Ângelo

TEMA DA PESQUISA: a prematuridade prejudica o desenvolvimento das es-

truturas cerebrais, com impacto no neurodesenvolvimento que explica o ris-

co neurobiológico e justifica o acompanhamento multidisciplinar ao longo 

da infância. O objetivo deste estudo foi o de desenhar uma proposta de perfil 

de desenvolvimento típico da criança prematura. 

METODOLOGIA: A amostra é composta por 74 crianças entre os 8M e os 

5A 1M, avaliadas no âmbito do protocolo de seguimento de recém-nas-

cidos de risco (<32S ou peso <1500g) do Hospital Beatriz Ângelo. Foram 

analisados os resultados de 134 avaliações, efetuadas através da Escala de 

Desenvolvimento Mental de Griffiths, e feita uma análise estatística descri-

tiva dos resultados obtidos de acordo com a idade em que a avaliação foi 

efetuada. Foram considerados abaixo do esperado os resultados abaixo do 

percentil 2 e a idade foi corrigida até aos 2A. 

RESULTADOS: Numa análise global, 33,7% das crianças possui, ou possuiu a 

dada altura, uma ou mais áreas do desenvolvimento abaixo do esperado para 

a idade Mais especificamente, a área que surge mais frequentemente abaixo 

do esperado (37,9%) é o Raciocínio Prático (n=29), oscilando as restantes 

áreas entre 5,9 e 13,4%. A faixa etária em que se encontra uma maior per-

centagem de desempenhos dentro do esperado é entre os 12M e os 17M 3S 

(99,5%) e, a partir dos 18M à medida que a idade aumenta, 

aumenta progressivamente a percentagem de resultados 

abaixo do esperado.

CONCLUSÕES: Os resultados mostram que o desenvolvi-

mento da criança é prejudicado pelo nascimento prema-

turo e que as sequelas no seu desenvolvimento podem 

ocorrer mais tardiamente, o que justifica o seu seguimen-

to a longo prazo.

Inclusão e intervenção precoce na 
infância & Educação de infância e 
Formação de profissionais
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Decisões partilhadas em Unidades de Cuidados Intensivos 
Neonatais – um estudo nacional
Silva Fonseca, Margarida; Pinho, Liliana; Novo, Ana; Carvalho, Carmen, NICU, Centro 
Materno-Infantil do Norte

INTRODUÇÃO: Durante a hospitalização de um recém-nascido (RN) numa 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) são tomadas constante-

mente decisões importantes que devem ser partilhadas entre os diferentes 

profissionais e os pais. No confronto diário com situações clínicas complexas 

e delicadas, é expectável a existência de dificuldades, nomeadamente dile-

mas éticos. 

O estudo apresentado teve como objetivo conhecer a realidade Portuguesa 

no processo de tomada de decisões partilhadas inerente aos cuidados do 

RN internado.  

METODOLOGIA: Estudo multicêntrico nacional baseado na aplicação de 

um questionário online, anónimo e confidencial, dirigido a 40 diretores de 

Serviço de Neonatologia de 35 Hospitais públicos (nível 2 e 3) e 5 Hospitais 

privados. Análise descritiva dos resultados através do programa Microsoft 

Excel® 2016. 

RESULTADOS: Foi obtida uma taxa de adesão de 85% (n=34). Todos os en-

trevistados afirmaram a existência de decisões partilhadas entre os profissio-

nais envolvidos no cuidado ao RN. Apenas 25% referiram a inclusão dos pais 

neste processo, maioritariamente na altura do diagnóstico. Cerca de 16% re-

velaram a existência de dificuldades nas reuniões para tomada de decisões 

entre profissionais. Verificou-se uma percentagem equivalente na inclusão 

dos pais neste processo, nomeadamente dificuldades de comunicação e 

sentimentos ambivalentes. A avaliação global do processo de tomada de de-

cisões foi considerada muito satisfatória (85% atribuíram uma pontuação de 

4 na escala de Likert).

CONCLUSÃO: O processo de tomada de decisões par-

tilhadas nas UCIN pode ser considerado uma realidade 

em Portugal. Salientamos que apesar da maioria dos en-

trevistados negar a existência de dificuldades na inclusão 

dos pais, somente 25% afirmaram envolvê-los neste pro-

cesso. Atendendo às questões éticas, à vulnerabilidade 

do ser humano e às diversas dificuldades encontradas, 

nomeadamente de comunicação e gestão de conflitos, 

é pertinente um maior investimento na formação dos 

profissionais nesta área e na sensibilização para a inclu-

são parental. 
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Unintentional Injuries and Associated Factors Among 
Adolescents
Bordalo, Diana 1; Lopes, Tânia 1; Rolim, Sara 1; Figueirinha, Joana 1; Almeida, Filipa 2; Melo, Cláudia 
3; Neves, Sérgio 4; Palha, Francisca 4; Araújo e Sá, Gabriela 5; Fonseca, Helena 5; Fonseca, Paula 2.

1 - Interna de Formação Específica em Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave; 2- Assistente 
Hospitalar de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave; 3 – Assistente Hospitalar de Pediatria 
do Centro Hospitalar de São João; 4 – Interno/a de Formação Específica em Pediatria do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte; 5 - Assistente Hospitalar de Pediatria do Centro Hospitalar Lisboa Norte.

INTRODUCTION: Unintentional injuries are an important cause of death in 

adolescents and are a major cause of ill health. This population is prone to 

unintentional injuries due to their characteristic biological, psychological and 

social changes. In order to prevent these injuries it is crucial to study their 

frequency and associated factors.

OBJECTIVES: To identify and characterize unintentional injuries in adoles-

cents and their consequences on health and life.

METHODS: Prospective two-center study within a year based on a survey of 

adolescents admitted to the emergency department due to an unintentional 

injury.

RESULTS: The study included 1054 adolescents (840 from center 1 and 214 

from center 2) of whom 58.2% were male, and 51.6% were in early adoles-

cence being the late adolescence the least affected stage (11.2%). Alchool 

or drug abuse was reported in 2% of the injuries. The main reported injuries 

were traumatic injuries (52.6%; of whom 84.8% happened during sports), aci-

dental falls (37.5%; of whom 66.3% took place at school), and traffic accidents 

(7.3%; being run over by a car the most frequent, 37.7%). Early adolescence 

was more associated with acidental falls and traumatic injuries where-

as burns, traffic accidents and intoxications were more frequent in middle 

adolescence. Absenteeism from school was reported in 31% of the cases, 

and it was higher than 14 days more frequently in 

males (68.4%) having as main causes acidental falls 

(36.8%), traumatic injuries (31.6%), traffic accidents 

(26.3%) and burns other than sunburns (5.3%).

CONCLUSION: Most of the unintentional injuries 

reported had preventable causes, and their fre-

quency was associated with gender and adoles-

cence stage. These results are important in order to 

plan and implement preventive measures suitable 

to the population at risk.



59Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da Família    |58 |    Addressing and Supporting Family and Child Wellbeing  |  Pelo Bem-estar da Criança e da Família  |  09-10 NOV 2017

08:30–09:30 APRESENTAÇÃO DE POSTERS | POSTER PRESENTATIONS

  Moderador | Moderator: Rita Silveira Machado

  Vulnerabilidade e risco – prevenção e intervenção,  

  Políticas e direitos do bebé, da criança e da família

KEYWORDS

integral care; monitoring; 
families; child development; 
intersectoriality

Vulnerabilidade e risco – prevenção e 
intervenção, Políticas e direitos do bebé, 
da criança e da família 

Advances in Monitoring Child Development in Brazil, 
in the Perspective of Intersectoriality
Della Barba, Patricia Carla de Souza, Universidade Federal de São Carlos – Brazil; 
Nucci, Larissa Vendramini, Universidade Federal de São Carlos – Brazil; Serrano, Ana 
Maria, Universidade do Minho; Lourenço, Gerusa Ferreira, Universidade Federal de São 
Carlos – Brazil; Joaquim, Regina Helena Vitale Torkomian, Universidade Federal de 
São Carlos – Brazil; Silva, Thayla Caroline, Universidade Federal de São Carlos - Brazil

This study is a product of the second stage of a project funded by the State 

of São Paulo Research Support Foundation (FAPESP) and Fundação Maria 

Cecília Souto Vidigal, entitled “Monitoring Child Development under the 

Capacity-building Family Centered Model”. It is included in the field of in-

tegral care of Child’s Development of children from zero to three years and 

within the scope of public of childcare policies. The goal of this stage was to 

identify a city within a set of six municipalities that compose the São Paulo 

Program for the Primary Childhood in the São Carlos region, which had the 

greatest potential to develop actions aimed at a perspective of inter-sectorial 

work in the integral attention to the child and with emphasis on the needs 

of the families. An interview was conducted with 17 professionals members 

of teams from the health, education and social assistance areas of the six 

municipalities, in order to identify actions and factors that facilitate Child’s 

Development monitoring. The results were analyzed blindly quantitatively 

by three experts from the Child Development area and the interviews were 

scored using pre-established criteria; and qualitatively through content anal-

ysis. The six municipalities received a final score and were ranked; a munic-

ipality was selected that best met the pre-established interview criteria: ho-

listic vision of the child, identification of risks to Child’s Development, use of 

monitoring and training tools, service as a promoter of 

Child’s Development, inter-sectorial work, family access 

to services and resources for Child’s Development relat-

ed actions. The selected municipality participates on the 

third stage of the study, which will consist of the devel-

opment of the Child Development Monitoring System, 

based on The Capacity-building Family Centered Model. 

It is concluded, the results constitute advancement in 

the research on the monitoring of Child’s Development 

in Brazil.
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Acolhimento Institucional de Crianças e Jovens: 
Intervenção do Serviço Social
Bracons, Hélia, Instituto de Serviço Social, ULHT; Mota, Mara, ULHT

O objetivo principal deste trabalho visa refletir sobre a intervenção do serviço 

social com crianças e jovens. Este estudo surge na sequência da apresenta-

ção de um Relatório final de estágio de 3ºano em serviço social, numa Casa 

de Acolhimento.

Os dados foram recolhidos através de entrevistas focalizadas à diretora 

técnica e à assistente social da Casa de Acolhimento e, procurou-se ob-

ter informação relativa ao seu funcionamento, conhecer em termos gerais 

as crianças residentes na casa,  verificar os  procedimentos adotados para 

uma intervenção focalizada, identificar os modelos de intervenção presentes 

nos profissionais e reconhecer a importância do trabalho multidisciplinar no 

acompanhamento holístico das crianças e jovens resi-

dentes.

Os resultados permitem averiguar que a intervenção do 

assistente social bem como dos restantes profissionais 

é fundamental na ajuda, no apoio e na adaptação des-

tas crianças e jovens a um contexto novo, procurando 

desenvolver e reforçar a motivação, a autoestima, bem 

como promover nas crianças uma maior confiança em 

si mesmas e nos outros. 
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09:30–10:30 As crianças e a ética da esperança 
  Children and the ethic of hope
  António Bagão Félix

  Professor Catedrático Convidado na Universidade Lusíada, 

  Membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa 

  

  Moderadora | Moderator: Ana Teresa Brito

Nestas três palavras do título - pela sua presença ou ausência – reside a 

questão essencial do respeito pela vida das crianças. Onde não pode haver 

os “ou”, mas deve haver sempre os “e”.

A criança é, mesmo que sem voz, a voz da esperança. Importa, por isso, dar 

a cada criança o direito de viver em autenticidade, integralidade e sem hiatos 

bruscos a sua própria infância.

Mais do que proclamar direitos da criança, é necessário promovê-los sus-

tentadamente. Desde logo através de boas leis, mas sobretudo através de 

boas práticas.

A ética da responsabilidade do cuidar ou ajudar reside, em primeiro lugar, 

na família. Qualquer intervenção neste domínio e fora da família natural 

deve assentar nos princípios da solidariedade, da subsidiariedade e da pro-

porcionalidade.

Não nos poderemos deixar guiar obsessivamente por uma visão - hoje muito 

em voga - de reduzir os grupos sociais, etários ou familiares a arquétipos 

traduzidos, como tal, em prismas e decisões frias, intermediadas e distantes.

Por que não há a criança. Há crianças. Por que não há a família. Há famílias. 

Por que não há a instituição. Há instituições. Bem sei que a norma é, por de-

finição, abstracta. Mas, neste sensível domínio, as pessoas – e, em particular, 

as crianças - são bem concretas, com o seu perfil, a sua história, as suas 

vulnerabilidades, os seus anseios e desafios. 

Em suma, nas crianças e para as crianças é decisi-

va a plena e fecunda conjugação dos vértices do 

triângulo (equilátero) da esperança: prever, prevenir 

e reparar. 

Porque prever é uma atitude de inteligência. 

Prevenir é um acto de discernimento. Reparar é um 

acto de justiça e de lucidez.

KEYWORDS

ética; esperança; família; 
prevenção; sensibilidade

António Bagão Félix
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11:00–11:45 A Inclusão como condição do Desenvolvimento Humano 
  Inclusion as a Human Development condition
  David Rodrigues

  Presidente da ONG Pró - Inclusão, Conselheiro Nacional de Educação

  

  Moderadora | Moderator: Maria Raúl Lobo Xavier 

O desenvolvimento humano é muito influenciado por fatores que nem sem-

pre são valorizados na educação. 

O primeiro é a importância do erro.  Na verdade, o erro inicia-se na própria 

transmissão genética.  Se essa transmissão fosse absolutamente isenta de 

algum fator de erro ou de imprevisto, não seria possível a diversidade e so-

bretudo a evolução da espécie. Assim o erro (a não conformidade do original 

com a cópia) começa na transmissão genética e continua a ser um fator de 

progresso em todo o desenvolvimento humano.

A segunda questão é a da participação em ambientes sociais ricos e desa-

fiantes. Na verdade, não basta ter acesso, mas é preciso que a interação, 

sempre variada (mesmo inesperada), dinâmica e multifatorial com os grupos 

humanos, seja assegurada. 

Uma terceira vertente é a da inclusão. A Inclusão tem sido concebida como 

um processo que se dirige e responde à diversidade de necessidades da 

criança (…), através do incremento da sua participação na aprendizagem, 

culturas e comunidades, reduzindo e eliminando a exclusão da Educação e 

a que é provocada por ela (Conselho da Europa, 2017).  

Estes três fatores, o erro, a participação e a inclusão, são alavancas essen-

ciais para o desenvolvimento humano.  Participar em ambientes inclusivos 

favorece muito mais o convívio com o erro, com o erro próprio e com o dos 

outros.  Procurar obcessivamente ambientes em tudo esteja assético, conse-

quente e previsível é, pois, um mau serviço ao desenvolvimento porque am-

puta as crianças da experiência da diversidade, do erro e da experimentação.

O adágio latino “ad augusta per angusta” (“chegar às coisas nobres através 

de percursos difíceis”) é uma boa síntese para o desenvolvimento huma-

no.  Procuramos a superação através do erro, através da participação em 

contextos desafiantes e mesmo conflituais. Nesta perspetiva a inclusão, não 

pode ser um erro: é a nossa forma mais lídima, mais autêntica e ética de nos 

desenvolvermos, de aprendermos e de sermos humanos.

David Rodrigues
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12:00 às 13:15  SESSÕES SIMULTÂNEAS | COMUNICAÇÕES LIVRES

  Simultaneous sessions | Free communication sessions 

  Inclusão e intervenção precoce na infância & Educação de infância  

  e Formação de profissionais

  Três apresentações (15 minutos cada) 

  Moderadora | Moderator: Marina Fuertes
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Promoção do Desenvolvimento Pessoal e Social 
no Pré-escolar e 1º Ciclo
Dias, Teresa Santos Moreira, Refúgio dos Números

Com esta comunicação pretende-se refletir através de atividades práticas 

desenvolvidas no pré-escolar e 1.ºciclo sobre o desenvolvimento pessoal e 

social primordial desde a infância. É nos contextos sociais em que vive, re-

lações e interações com os outros e o meio que a criança vai construindo 

referencias, que permitem tomar consciência da sua identidade, respeito, 

autonomia, convivência democrática e cidadania.

A existência da disciplina de DPS está prevista desde 1986 segundo a lei de 

base do sistema educativo. Todas as componentes curriculares dos vários 

ciclos devem contribuir de forma sistemática para a formação pessoal e so-

cial dos educandos, favorecendo a interiorização 

de valores éticos, morais e cívicos. Esta disciplina 

pretende orientar os indivíduos ao longo do ciclo 

de vida, valorizar estratégias de prevenção primária 

e facilitar as transições entre os vários contextos de 

vida. Em cada ano existe um programa com vários 

temas a ser abordados. Neste sentido, é funda-

mental promover desde a infância o DPS de forma 

a atingir o equilíbrio emocional.
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O Impacto do Modelo Touchpoints - das 
Representações do Educador à Construção de 
uma Parentalidade Confiante
Castelão, Ana Sofia; Pinto, Débora; Fuertes, Marina - IPL, ESELx

Na esteira dos estudos sobre a relação creche-família e sobre o modelo 

Touchpoints, surgiu o interesse de elaborar uma investigação-ação, no qual 

se pretende implementar práticas reflexivas Touchpoints e avaliar o seu im-

pacto na satisfação dos pais, das educadoras, no desenvolvimento infantil, 

na qualidade do contexto educativo e nas rotinas da família. Para o efeito 

e assumindo um duplo papel enquanto educadoras e investigadoras, fo-

ram convidados a participar neste estudo 22 pais de 23 crianças com ida-

des compreendidas entre os 13 e os 33 meses, que frequentam as salas de 

creche onde exercemos a nossa atividade profissional, em duas instituições 

distintas.

Esta investigação assentou em quatro fases de trabalho, de forma a cum-

prir os objetivos propostos: 1ª) a recolha de dados, antes da formação em 

Touchpoints, recorrendo aos seguintes instrumentos e observações: Escala 

de Desenvolvimento Infantil Growing Skills II, observação da interação pais-

-criança com a escala Care-Index, avaliação da satisfação dos pais e das 

educadoras com a Parent Caregiver Relationship Scale (PCRS), avaliação do 

contexto educativo com a ITERS-R, e os Mapas de Rotinas Semanais da famí-

lia; 2ª) formação Touchpoints com uma equipa interdisciplinar; 3ª) Práticas 

reflexivas Touchpoints – as educadoras como agentes de mudança refletem 

sobre as suas práticas com guiões prévios e coaching (supervisão com for-

madores que visitaram a creche, a equipa educativa e a sala da educadora); 

4ª) repetição da recolha de dados no final do projeto.

O estudo indicou que o desenvolvimento infantil, as relações pais-filhos, 

as rotinas familiares, a satisfação pais-educadoras e educadoras-pais assim 

como a própria prática das educadoras, mudaram após o treino com as prá-

ticas reflexivas em Touchpoints. Embora estes resultados não possam ser 

generalizados e o controlo das variáveis seja afetada por uma metodologia 

de investigação-ação (portanto, não possamos inferir que todos estes gan-

hos se devem às praticas reflexivas Touchpoints), os 

principais resultados obtidos neste estudo permi-

tem-nos repensar formas de relacionamento entre 

a creche e a família e sobre o impacto que a prática 

reflexiva do educador pode ter na qualidade des-

tas relações. Julgamos que a presente investigação 

suscita questões sobre a relação educadores-pais 

e sobre o contributo das práticas reflexivas em 

Touchpoints nas práticas de creche.
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Estudo Comparativo Acerca do Comportamento e 
Comunicação Materna e Paterna em Atividade Conjunta 
com os Seus Filhos de Idade Pré-escolar
Fernandes, Isabel; Fuertes, Marina – IPL, ESELx

A investigação tende a descrever o pai como parceiro de jogo que favorece a liberdade 

de ação; enquanto a mãe, tende a reforçar a comunicação nas interações, envolvendo 

afetivamente a criança. Nos casos em que a mãe brinca e o pai presta cuidados básicos à 

criança, a qualidade da interação pai-filhos aumenta consideravelmente. Neste estudo, ob-

servamos pai e mãe independentemente na mesma situação experimental como parceiros 

da criança numa atividade lúdica de construção. Comparamos os seus comportamentos 

quando colocados no mesmo papel. Para o efeito, foi pedido a 19 díades mãe-filho(a) e 

17 díades pai-filho(a) que realizassem, em 20 minutos, um produto à sua escolha com os 

materiais e ferramentas disponibilizados. As crianças tinham entre 3 e 5 anos, sem atrasos 

de desenvolvimento identificados. Pretendemos descrever e comparar os pais (mães e pais 

considerados em conjunto) quanto: i) à empatia, atenção, reciprocidade, cooperação, ela-

boração/fantasia e desafio proposto; ii) à qualidade da comunicação; e iii) aos produtos 

realizados e escolhas de materiais. Os nossos resultados indicam poucas diferenças entre 

pais e mães. Em termos de comunicação, as mães realizam mais perguntas de processo do 

que os pais. As diferenças mais relevantes correspondem à forma como os pais e as mães 

reagem com os meninos e as meninas, dando maior liberdade de ação às meninas, mais 

feedback positivo e revelando-se mais sensíveis a responder às suas emoções. Os meninos 

perderam mais interesse durante a atividade e revelaram mais sinais de aborrecimento do 

que as meninas. O sexo das crianças afetou mais os 

resultados do que o dos pais, ou seja, os pais inte-

ragiram e comunicaram distintamente com meninas 

e meninos. A escolaridade dos pais correlacionou-se 

com comportamentos mais atentos, pacientes e coo-

perativos dos pais. Relativamente à idade dos proge-

nitores, os pais mais novos e com mais filhos usaram 

mais materiais e ferramentas.   
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Da Prática na Prevenção à Reflexão da 
Intervenção em Contextos de Risco
Varão, Andreia, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Para os profissionais de educação os touchpoints devem ser vistos como oportunidades de 

fazer a diferença na vida das crianças e das famílias: (Brazelton, 2003). Partindo das forças 

de cada família na promoção e na consolidação das suas competências parentais na reso-

lução destes momentos desorganizados defendem a formação de uma aliança com as fa-

mílias no sentido de estabelecer uma relação de qualidade que promova o desenvolvimen-

to adequado da criança e o reconhecimento por parte das famílias das suas competências 

(Brazelton & Sparrow, 2003). Neste sentido, o profissional de educação terá de ter cons-

ciência e confiança no seu conhecimento acerca de cada família e de cada criança para 

que esse conhecimento se transforme numa afirmação do poder e mestria das famílias.

Numa relação diária, em contexto de creche ou jardim-de-infância o contato permanente 

e continuo com crianças e famílias é um elemento facilitador da criação desta mesma rela-

ção de parceria. Pretende-se desta forma apresentar algumas estratégias de concretização 

do modelo relacional em contexto de vulnerabilidade e risco referindo em concreto qual o 

papel do profissional de educação em toda esta caminhada, numa perspetiva da prevenção 

do risco e na superação da vulnerabilidade. Porém, este mesmo modelo poderá ser apli-

cável em contextos em que a vulnerabilidade e o risco levaram a situações de perigo ten-

do de se realizar um trabalho com famílias já numa realidade de acolhimento residencial. 

Como se pode concretizar e como em equipa se 

pode refletir sobre a necessidade urgente da con-

cretização de um modelo relacional com famílias 

em contexto de acolhimento? Num foco sobre o 

papel de cada um dos profissionais na recuperação 

de toda a dinâmica e realidade familiar, refletir-se-á 

sobre as oportunidades que este modelo nos ofe-

rece também neste contexto.
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Reconstruir e Reparar: Programa de Iniciação às 
Práticas Restaurativas
Pires, Ana Rosa; Dourado, Ana - Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Com o apoio da Comissão Europeia, o Conselho Europeu de Justiça Juvenil (do qual a 

Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - DGRSP - é membro) e em Portugal, a 

Lei Tutelar Educativa - diploma resultante da profunda reforma operada no direito de crian-

ças e jovens, nomeadamente de jovens em conflito com a Lei, reorientado numa perspetiva 

responsabilizadora, pedagógica e reparadora em detrimento de uma abordagem protecio-

nista, anteriormente vigente - defendem um novo paradigma que propõe um modelo de 

justiça adaptada aos jovens e com a sua participação, no qual se inscreve a justiça restau-

rativa. Nesse sentido, a DGRSP encontra-se a desenvolver um programa-piloto em Centro 

Educativo, que visa a promoção de competências reparadoras por parte dos jovens com 

medida tutelar de internamento. 

Este programa, classificado como “parcialmente restaurativo”, tem como enfoque a res-

ponsabilização dos jovens, uma vez que as vítimas e a comunidade, numa primeira fase, 

estão presentes de forma virtual. Pretende aumentar as competências dos jovens, permi-

tindo-lhes reparar as vítimas e a comunidade (se possível) e promover uma abordagem 

preventiva através de processos em que as vítimas individuais, a comunidade e os agentes 

são participantes ativos. 

No final os jovens deverão ser capazes de assumir 

a responsabilidade pelos seus atos, reavaliar o seu 

comportamento, alcançar maior consciencialização 

dos efeitos dos seus crimes nas suas vítimas e adqui-

rir a capacidade para pedir desculpa e/ou oferecer 

reparação apropriada para o dano causado.
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Is the EU a Children’s Corporal Punishment Free Zone?
Madeira, Laura Fernandes, Doutoranda da Faculdade de Direito Universidade Nova de Lisboa, 
Bolseira de Investigação FCT

Violence against children has been under the spotlight for over a decade by the European 

Institutions. Nevertheless, violence against children can assume many forms. The target of 

my presentation is restricted to a sole variant of the violence against children - corporal 

punishment at home within the EU member-states.

This topic is on the top of discussion in many institutions dedicated to the defense of 

children’s Rights: the UN 2030 Agenda for Sustainable Development; the digital platform 

High Time to end violence against children, developed by the Special Representative of 

the Secretary General on Violence against Children; the most recent Council of Europe 

Strategy for the Rights of the Child (2016-2021).

The Council of Europe assumed a driving force role in promoting the abolition of corporal 

punishment of children by developing multiple international instruments, children’s rights 

campaigns, child-friendly programmes, courses of action and the European Strategies re-

garding children’s rights. But these Institutions have a complementary and guiding role in 

the EU because the duty of protecting children from any form of violence is a competence 

of each EU Member State. And despite the effort of promoting a corporal punishment-free 

zone in Europe, the fact is that a substantial number of European States still do not have a 

full prohibition of corporal punishment of children in their legal framework.

Under the motto - Is the EU a corporal punish-

ment-free zone? - I intend to do a (brief) analysis 

of the social mechanisms and legal tools used by 

the EU member-states which have successfully im-

plemented the full prohibition in their national legal 

systems; and study which are (still) the obstacles in 

those EU member-states which are yet to achieve a 

full prohibition in their national legal systems.
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14:45–15:30 Apoiando e fortalecendo as famílias:  
  Lições aprendidas com a Intervenção Precoce

  Supporting and Strengthening Families:  
  Lessons learned from Early Intervention
  Ana Serrano

  Professora Associada, Instituto de Educação, Universidade do Minho,  

  Investigadora do CIEd, Presidente da EURLYAID 

  

  Moderadora | Moderator: Nair Azevedo

O valor da Intervenção Precoce assenta em muitos alicerces teóricos e em-

píricos, mas fundamentalmente é aquilo que do ponto de vista humanitário e 

da ética deve ser feito.  Todas as famílias necessitam de apoio quando nasce 

uma criança no seu seio, e isto é particularmente verdade para famílias cujo 

filho/a tem uma necessidade educativa especial ou está vulnerável a proble-

mas de desenvolvimento. A Intervenção Precoce fornece o enquadramento 

ideal para identificar as necessidades das famílias e crianças e providenciar 

apoios e serviços que ajudem deste modo a fortalecer as famílias e a en-

contrarem o seu bem-estar. Muitas famílias experimentam aéreas de stress 

interpessoal, quando inúmeras vezes têm que reconsiderar simultaneamente 

objetivos a curto e longo prazo para os seus filhos e para a família no seu 

todo. É evidente que cada um destes elementos de stress pode facilmente 

impedi-las de organizar um ambiente ótimo que seja promotor do desenvol-

vimento para o seu filho/a. Neste sentido o papel da Intervenção Precoce é o 

de trabalhar com as famílias para as ajudar a responder às suas necessidades 

de informação, a providenciar apoios e serviços, a ajudar a minimizar o stress 

interpessoal, a ajudar a lidar com as questões financeiras e de recursos que 

podem perturbar o funcionamento familiar, e tudo isto deve ser providen-

ciado por forma a fazê-las sentir confiantes nos seus papéis parentais. Logo, 

o papel dos profissionais de IP é o de prestar apoio às famílias para que estas 

possam ter tempo, conhecimento, aptidões e energia para levar a cabo as 

suas tarefas educativas maximizando o sentimento de controlo e autoefi-

cácia. Quando a IP consegue isto, consegue os seus melhores momentos, 

contudo o desafio de fazer isto bem feito, é extraordinariamente complexo e 

exige uma elevada preparação por parte dos profissionais envolvidos.

Ana Serrano
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DESCRIPTION: The development of a young child is profoundly influenced 

by experience.   Experiences shape the organization of the brain which, in 

turn, influences the emotional, social, cognitive and physiological activ-

ities. Insights into this process come from understanding brain develop-

ment. Based on a neurosequential understanding of brain development, the 

Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) is a developmentally sensi-

tive, neurobiologically-informed approach to clinical problem solving that 

integrates core principles of neurodevelopment and traumatology to inform 

work with children, families, and the communities in which they live. This 

session will provide an overview of key principles of neurodevelopment, re-

view key functions of the brain, and outline the hierarchy of brain develop-

ment. From there, Dr. Perry will describe how the NMT approach can help 

professionals determine the strengths and vulnerabilities of a child and create 

an individualized intervention, enrichment, and educational plan matched to 

his/her unique needs.  

OBJECTIVES:  

1. Provide an overview of key principles of neurodevelopment 

crucial for understanding the role of experience in defining 

functional and physical organization of the brain

2. Describe the emerging clinical and research findings in 

maltreated children that suggest the negative impact of abuse, 

neglect and trauma on brain development

3. Outline the clinical implications of a neurodevelopmental 

approach to child maltreatment

KEYWORDS

I believe; are trauma; 
eurodevelopment; 
experience;  
and neurosequential

Bruce D. Perry

16:00–17:15 The Impact of Trauma and Neglect on the Developing Brain
  Bruce D. Perry, M.D., Ph.D. 

  Senior Fellow of The ChildTrauma Academy; Adjunct Professor in the 

  Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at the Feinberg School of 

  Medicine at Northwestern University in Chicago

  

  Moderador | Moderator: João Justo
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