FORMAÇÃO ACREDITADA: Reúne Condições para ser acreditado como Ação de Curta
Duração/Comissão Pedagógica do CENFIPE

25 de Março | Ponte de Lima –
BERRA-ME BAIXO! Consegue viver sem gritar com os
seus filhos/alunos ?
PAIS E PROFESSORES: CRIAR VÍNCULO…CONSTRUIR
RELAÇÕES COM SIGNIFICADO
Manhã – CONFERENCIA DE ABERTURA

Álvaro Laborinho Lúcio
(Jurista, Professor Universitário, Ex-ministro da Justiça e escritor)
“Berra-me baixo, Segreda-me alto”

Álvaro Laborinho Lúcio, mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra e magistrado de carreira, é juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal
de Justiça. De Janeiro de 1990 a Abril de 1996 exerceu, sucessivamente, as funções de secretário
de Estado da Administração Judiciária, ministro da Justiça e deputado à Assembleia da República.
Entre Março de 2003 e Março de 2006, ocupou o cargo de ministro da República para a Região
Autónoma dos Açores. Com intensa actividade cívica, é membro dirigente de várias associações,
entre as quais se destacam a APAV e a CRESCER-SER, das quais é sócio fundador. Com artigos
publicados e inúmeras palestras proferidas sobre temas ligados, entre outros, à justiça, ao direito, à
educação, aos direitos humanos e à cidadania em geral, é autor de livros como A Justiça e os Justos,
Palácio da Justiça, Educação, Arte e Cidadania, O Julgamento – Uma Narrativa Crítica da Justiça –
e, em co-autoria, Levante-se o Véu. Agraciado pelo rei de Espanha com a Grã-Cruz da Ordem de
São Raimundo de Peñaforte, e pelo presidente da República Portuguesa com a Grã- Cruz da Ordem
de Cristo, é membro da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, exercendo, actualmente, as
funções de presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho

Paulo Ornelas Flor
(Subintendente | Comandante da 1ª Divisão do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP)

“O que Queres Ser quando fores Grande”

Alexandre Quintanilha
(Cientista, Presidente da Comissão Parlamentar da Educação e Ciência)
Alexandre Quintanilha, biólogo especialista em botânica, natural dos Açores, e de mãe
alemã, Lucya Tiedtke, Alexandre Quintanilha completou os estudos secundários em Lourenço
Marques, tendo prosseguido os estudos universitários na África do Sul.Licenciado em Física
Teórica em 1968 na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e doutorado em Física
do Estado Sólido em 1972, pela mesma universidade.Trabalhou durante vários anos na
Universidade da Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos, onde foi diretor do Centro de

Estudos Ambientais, tendo desenvolvido investigação nessa área. Entre 1983 e 1990, foi
diretor assistente no Laboratório Nacional Lawrence, secção de Energia e Ambiente, e, entre
1987 e 1990, desempenhou o cargo de diretor do Centro de Estudo de Tecnologia da
Biosfera.Em 1991 foi nomeado diretor do Centro de Citologia Experimental e professor no
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), da Universidade do Porto. É professor
catedrático do ICBAS, diretor do Centro de Citologia Experimental e coordenador do Instituto
de Biologia Molecular e Celular, também no Porto.Publicou perto de 100 artigos em várias
revistas científicas de nível mundial, foi editor e autor de seis volumes em áreas da Biologia e
Ambiente, foi consultor redatorial da Enciclopédia de Física Aplicada e escreveu dezenas de
artigos e relatórios em livros, revistas e jornais de divulgação, sendo ainda coordenador e autor
de vários trabalhos nas áreas da Biologia, do Ambiente e da Física Aplicada. A 17 de Março
de 1993 foi feito Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

“Para que serve a Educação”
Stress docente e sua Implicação na Saúde e na Organização Escolar

Renato Paiva
Diretor da Clínica da Educação e da Academia wowstudy. É frequentemente convidado em
programas de televisão e rádio para abordar temas relacionados com Educação.

“O Segredo para alcançar Sucesso na Escola: processos e estratégias que
promovem o sucesso”

Tarde

João &Paula Brites – Momento de Dança Afro Latinas
Trabalham como par desde 2009, ministrando aulas e workshops de danças afrolatinas em Portugal
e no estrangeiro . Ampla formação em dança, desde o hip hop às danças latinas e africanas.

 Cristina Valente
(Psicóloga formada pelo I.S.P.A. - Instituto Superior de Psicologia Aplicada, exjornalista e apresentadora de televisão
Cristina Valente, psicóloga formada pelo I.S.P.A. - Instituto Superior de Psicologia Aplicada,
ex-jornalista e apresentadora de televisão, interessou-se pela Educação Parental e pela sua
aplicação prática nos dias de hoje. A sua paixão pelo ser humano e, muito especialmente, por
aqueles que são Pais e Crianças, levou-a a orientar a sua carreira profissional para a área do
Aconselhamento Parental. Como Formadora Certificada na Área Comportamental realiza
também workshops de competências parentais em colégios, escolas, empresas, bibliotecas,
etc. É oradora em palestras sobre desenvolvimento e comportamento infantil para pediatras e
enfermeiros pediátricos e facilitadora na criação e dinamização de grupos de apoio para pais.
Já teve a oportunidade de divulgar o seu trabalho em programas televisivos e de rádio, sendo
também autora de artigos em revistas especializadas. Foi responsável pelo projeto de
formação parental "Como Educar Crianças Responsáveis e Positivas" que integrou o Plano
Nacional de Leitura em 2008, como resposta ao convite feito pela sua Comissária, a escritora
Isabel Alçada. Entre 1991 e 2001 foi jornalista e editora nas áreas da Educação e Cultura na
R.T.P., R.T.P. Açores e Canal de Notícias de Lisboa (atual SIC Notícias).

“O QUE SE PASSA NA CABEÇA DO MEU FILHO: Adolescentes, saídas à noite,
desafios para os filhos e os medos dos Pais-Taxi”

Moderador: João Fernando Ramos (RTP)

João Fernando Ramos, começou por fazer rádio ainda na escola secundária. Antes de
ingressar na RTP, há 25 anos, colaborou com a RDP – Centro e a Rádio Nova. Depois de
um longo período como pivot do Jornal da Tarde e de ter feito reportagens em zonas de
conflito como o Kosovo, o Iraque ou Timor, é atualmente editor de Informação da RTP e
coordenador e apresentador do Jornal 2, na RTP2, que é líder de audiências no segmento
de informação depois das 21h00.
Nos tempos livres, o jornalista revela-se como piloto: apaixonado por ralis, participa
regularmente nas provas do World Rally Championship.

Alexandre Castro Caldas
“hiperatividade, défice de atenção, ansiedade e… Metilfenidato!”
Alexandre Castro Caldas, actual Director do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade
Católica Portuguesa, foi até Fevereiro de 2004 Professor Catedrático de Neurologia na Faculdade
de Medicina de Lisboa e Director do Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria em Lisboa.
Fez a sua licenciatura e o seu doutoramento na Faculdade de Medicina de Lisboa, onde iniciou a
sua carreira em 1974. Foi responsável pelo Laboratório de Estudos de Linguagem até 1998 e
organizou o Centro de Neurociências de Lisboa em 1990. Foi Presidente da International
Neuropsychological Society (2000-2001).
As suas publicações incluem dois livros de texto para os estudantes, A Herança de Franz Joseph
Gall e Viagem ao Cérebro e a algumas das suas Competências, e mais de 100 artigos em revistas
internacionais, tais como: Brain, Neurology, NeuroImage, Journal of Cognitive Neurosciences, JINS,
e inúmeros capítulos em livros nacionais e internacionais. É membro de diversas sociedades
internacionais e consultor de muitas revistas nacionais e estrangeiras. O seu principal interesse
científico relaciona-se com as Neurociências Cognitivas e com as doenças do Movimento.

Olhos nos olhos | Mensagens impactantes e inspiradoras…

Jorge Pina
Jorge Pina, concorrente do splash, atleta paralímpico português, foi campeão nacional de boxe, esteve em
Missão de Paz com o Exército Português na Bósnia e, depois de cegar, continuou a lutar pela vida, venceu a
delinquência juvenil e é hoje um modelo de comportamento para dezenas de jovens.

“Tive de cegar para voltar a ver –
Uma história de vida emocionante do “Eterno Lutador”

Vitor Paulo Pereira
Licenciado em História. Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura. É um dos sócios fundadores
da Ritmos, a empresa que organiza o Festival de Paredes de Coura.

“O Aprender vem da pergunta. Como nasce um Festival e como voltei à Escola
(Escola de Rock)”.

27 de Maio| CASA DAS ARTES, Arcos de Valdevez –
SUCESSO ESCOLAR: (DES) CONSTRUIR CAMINHOS….

Conferência de Abertura

Secretário de Estado da Educação
João Costa

SUCESSO ESCOLAR: (DES) CONSTRUIR CAMINHOS….
Doutor em Linguística, pela Universidade de Leiden Holanda, é Professor Catedrático de Linguística
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Licenciou-se em
Linguística, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi até novembro de 2015 Diretor
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e presidente do Conselho Científico das Ciências
Sociais e Humanidades da Fundação para a Ciência e Tecnologia. É membro do Conselho Científico
do Plano Nacional de Leitura, da Comissão Nacional do Instituto Internacional da Língua Portuguesa
e do Conselho Consultivo do Instituto Camões. Foi presidente da Associação Europeia de Estudantes
de Linguística (SOLE) e da Associação Portuguesa de Linguística, e lecionou em várias
universidades no Brasil, Macau, Espanha e Holanda.

Intervalo | Coffee Break

Jorge Rio Cardoso
“Este ano vais ser melhor aluno! Motivação para o estudo e sucesso escolar e os
desafios do professor do Futuro…”
Jorge Rio Cardoso é licenciado em Economia e metre em Gestão e Políticas Ambientais pela
Universidade Nova de Lisboa. Conclui o doutoramento em Ciências Sociais na Universidade de
Aveiro. É articulista em jornais de referência como o Expresso e o Jornal de Negócios.
Desenvolveu a carreira de economista no Banco de Portugal (desde 1985) e, em simultâneo, a
carreira docente, primeiro na Universidade Nova de Lisboa e depois no Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas (na Universidade Técnica de Lisboa), onde leciona.

|
Adelino Calado
“Uma Escola sem TPC, Chumbos e Campainhas….”
Licenciatura em Educação Física e Desporto
Pós Graduação em Administração Escolar
Diretor do Agrupamento de Escolas de Carcavelos
Formador do Comité Olímpico Internacional tendo desenvolvido várias ações de formação na área da
Supervisão / Coaching

Helena Canhão
"A escola como lugar de estímulo à Inovação e criatividade."
Helena Canhão é Professora Catedrática Convidada de Epidemiologia e Investigação Clínica nat NOVA
Medical School e na Escola Nacional de Saúde Publica.

É ainda Chefe de Serviço de Reumatologia no CHLN-Hospital de Santa Maria.
Licenciada, Doutorada e com Agregação em Medicina pela Faculdade de Medicina, Universidade de
Lisboa. Mestre em Clinical Sciences pela Harvard Medical School, Universidade de Harvard, Boston, EUA.
É coordenadora da Unidade de Investigação EpiDoC, CEDOC. Trabalha em varios estudos de investigação
nomeadamente com grandes bases de dados, como o coorte EpiDoC que segue desde ha 5 anos 10,661
individuos representativos da população portuguesa e pertence à comissao coordenadora
do Reuma.pt (Registo Nacional de Doentes Reumaticos) com mais de 16 mil doentes reumaticos incluidos
e mais de 128 mil consultas registadas de 79 centros de reumatologia publicos e privados. É vice-presidente
da Sociedade Portuguesa de Reumatologia e vice-presidente da associação de doentes Liga Portuguesa
Contra as Doenças Reumaticas. É co-lider e responsavel medica do Projecto Patient Innovation da CatolicaLisbon of Business and Economics, uma plataforma online de partilha e difusao de inovações desenvolvidas
por doentes e cuidadores. E investigadora principal do projecto saude.come, onde são utilizadas novas
tecnologias (plataforma online, app e TV interactiva) para intervenção e promoção de estilos de vida
saudaveis em adolescentes e idosos.

Moderadora: ANA GUEDES (Porto Canal)
Ana Guedes Rodrigues (Porto, 23 de abril de 1982) é uma jornalista portuense. Foi repórter, é pivot,
apresentadora e atualmente é também diretora de informação do Porto Canal.
Nasceu no Porto e vive em Gaia. Começou a carreira na TVI Porto, passou um ano pela TVI Algarve e fez
parte da equipa fundadora do Porto Canal durante os primeiros três anos do projeto. Voltou à TVI, desta
vez, em Lisboa, onde foi pivot do Diário da Manhã e depois, do Jornal da Uma.
A gravidez de gémeos e a vontade de construir uma família no Norte fez com que saísse da TVI.
Em 2013, aceita o convite de Júlio Magalhães para reintegrar a equipa do Porto Canal.
Atualmente, acumula o cargo de diretora de informação com a apresentação de jornais e do programa Sexo
à Moda do Porto.

Tarde
BRINCAR E SER ATIVO. AS RELAÇÕES ENTRE A FAMÍLIA, OS SONHOS,
A ESCOLA, A CRIATIVIDADE E O SUCESSO PORQUE …
A SORTE DÁ MUITO TRABALHO !

Intervenção da Associação Musical “Vozes do Vez”
Constituído por crianças e jovens a Associação Musical Vozes do Vez resulta da criação de um
espaço musical em Arcos de Valdevez, no qual crianças do concelho que reúnem aptidão musical
na área do canto e da música podem desenvolver e demonstrar o seu talento. Iniciou a atividade em
Março de 2012.Atualmente Miguel Fernandes é o diretor musical. Tem como finalidade principal a
apresentação regular em concertos, o seu repertório é diversificado, incluindo obras clássicas, atuais
e temas originais.

Carlos Neto
“Mais Risco, Autonomia e Participação”
Professor Catedrático na Faculdade de Motricidade Humana (UTL), no Departamento de Ciências
da Motricidade, lecionando a disciplina de Desenvolvimento Motor ao nível dos diferentes cursos
de licenciatura e da disciplina sobre o Jovem e o Desporto nos mestrados de Alto Rendimento e
Treino do Jovem Atleta em Ciências do Desporto.
É coordenador do Mestrado em Desenvolvimento da Criança (FMH) e no Brasil (Centro
Universitário Moacyr Bastos – Rio de Janeiro). Foi membro do Conselho Coordenador do Instituto
de Apoio à Criança, tendo participado na criação e coordenação do Grupo de Actividade Lúdica.

Foi fundador e presidente da Sociedade Internacional para Estudos da Criança (SIEC) , é
representante Português da “International Play Association (IPA) e consultor científico da revista
“Playrigths” da mesma associação. Organizou em Lisboa (1999) a “XIV IPA World Conference”
(Play and Community) e em 1997 o “20th International Congress ” (Play and Society) do ICCP
(International Council of Children´s Play). É Consultor do Projecto de Investigação sobre a Infância
em Portugal do Instituto de Estudos da Criança (IEC) da Universidade do Minho (UM).
As principais linhas de investigação situam-se no estudo do desenvolvimento de habilidades
motoras e efeitos de situações de ensino (1); jogo e desenvolvimento da criança (2); rotinas de vida
e independência de mobilidade em crianças e jovens (3) e “Bullying” nos recreios escolares (recess)
(4). É coordenador (desde 1998) da equipa de Lisboa (FMH) no projecto internacional, “TMR
Network Project – Nature and Prevention of Bullying: the causes and nature of bullying and social
exclusion in schools, and ways of preventing them”. Nos últimos anos tem realizado vários projectos
de Cooperação com os Países de Língua Portuguesa na área da formação graduada e pósgraduada. Lecciona em vários Mestrados na FMH e em Universidade Brasileiras sobre a Criança
e o Jogo, Desenvolvimento de Habilidades Motoras e a Criança e o Desporto. É autor dos livros
“Jogo e Desenvolvimento da Criança” e “Motricidade e Jogo na Infância”.

Rute Sousa Vasco
“ A Sorte dá muito Trabalho !”
Rute Sousa Vasco é jornalista, diretora de conteúdos do Portal SAPO, e coautora do programa de televisão
«The Next Big Idea», exibido na SIC Notícias. Iniciou a sua atividade profissional no jornal Público e foi
editora na revista Exame, no jornal Euronotícias e na revista Ganhar do Jornal de Negócios. Frequentou o
curso de Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e tem uma Pósgraduação em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa e uma Pós-graduação em Televisão e
Cinema pela mesma universidade.

MARTA CUNHA
“ O Eu Desconhecido”

Melhor aluna de MBA do mundo é portuguesa. O seu nome é Marta Cunha, tem 37 anos e dois filhos,
trabalha há 14 anos na Sonae e frequenta o MBA da Porto Business School. Andrew Main Wilson,
responsável máximo da AMBA (Association of MBAs), descreveu-a no site oficial como sendo “uma líder
eficaz” e ainda “um modelo inspirador para outras mães profissionais e trabalhadoras”.
A gestora de inovação conseguiu distinguir-se entre um conjunto de seis finalistas de escolas
internacionais, de entre as quais a britânica Kent Business School e a espanhola Instituto de Empresa.
Marta participou numa gala em Londres no dia 30 de Outubro que reuniu as melhores escolas de negócios
de todo mundo — e da qual a gestora portuguesa saiu como a grande vencedora do AMBA Award 2014
na categoria de “Student of the Year”.
Conciliar família, trabalho e estudos
No MBA Executivo na Porto Business School, Marta tem cursado disciplinas não só relacionadas com as
áreas de gestão, marketing, finanças, contabilidade, direito e economia mas também outras direccionadas
para o planeamento estratégico e para as chamadas “soft skills” (termo referente a qualidades e
competências pessoais que permitem que uma pessoa melhore as suas interacções dentro dos grupos
sociais em que está inserida). “Eu diria que há uma conjugação muito equilibrada entre as ‘soft skills’ e as
‘hard skills’ durante o curso”, avalia a aluna licenciada em Gestão pela Faculdade de Economia da
Universidade do Porto.
Marta concilia a vida académica e profissional com uma rotina familiar exigente. É casada e mãe de dois
filhos com cinco e dois anos de idade. Equilibrar estas três esferas nem sempre tem sido fácil e implica a
definição de prioridades. “Não houve um minuto a perder, foi-me sempre necessário estudar o meu dia
para saber ao que me teria que dedicar a cada momento por forma a evitar falhar em alguma das três
áreas”, confessa.

Júlio Magalhães – Porto Canal
Júlio de Serpa Pinto Magalhães é um dos rostos mais conhecidos do jornalismo português. Ex-diretor de informação
da TVI, e editor e pivot dos telejornais da estação ao fim-de-semana, é atualmente diretor- geral do Porto Canal

Moderador : Carlos Daniel (RTP)
Carlos Daniel de Bessa Ferreira Alves (Paredes, 14 de janeiro de 1970) é um jornalista da RTP.
Apresenta o "Jornal da Tarde" da RTP1.
Licenciou-se em Sociologia (1994) pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP)[1].
Começou a sua carreira no jornalismo em 1989, na Rádio Comercial. Em 1991, passa para a RTP, onde se
tornou pivô de vários espaços informativos. Entre 1993 e 1997 também colaborou com a TSF, onde fez
relatos de futebol.[2]
Em 2000 transferiu-se para a SIC, onde esteve até 2001, apresentado o Jornal da Noite ao fim-de-semana[3].
Nesse mesmo ano regressou à RTP, onde foi Subdiretor de Informação da RTP entre 2001 e 2006 e DiretorAdjunto da RTPN entre 2008 e 2010.[4]
Atualmente apresenta o "Jornal da Tarde" da RTP1 e como alverquense assumido [5], comenta futebol no
programa "Grande Área" do mesmo canal. Anteriormente apresentou o "Trio d'Ataque", assim como "Debate
da Nação" e "À Noite As Notícias" na RTPN, e moderou "Ordem do Dia" e "Termómetro Político" na RTP
Informação.

Uma mensagem impactante, inspiradora e contagiante ….

Adriano Moreira
“Conjuntura Portuguesa e Educação”
Jurista, político e professor universitário português nascido em 1922. Assumindo cargos públicos
desde jovem, tendo sido figura destacada do Estado Novo no âmbito da política colonial: foi ministro
do Ultramar, fundou e dirigiu institutos de estudos africanos, presidiu à Sociedade de Geografia de
Lisboa, entre outros cargos. Depois do 25 de Abril, tornou-se uma das personalidades de referência
do Centro Democrático Social (CDS) e parlamentar respeitado. Escreveu várias obras, entre as quais
um compêndio de Ciência Política (1983). Retirou-se da vida política em 1995 recebendo
homenagens de várias formações. Desde essa altura, Adriano Moreira continua a dedicar-se ao
ensino, à investigação e a escrever sobre a conjuntura portuguesa, política, relações internacionais
e direito.

