


Congressos Almedina
Os Congressos Almedina são uma referência no panorama jurídico em Portugal e reúnem todos os anos 
os maiores especialistas nas mais diversas áreas do direito.

Desde 2011 que os Congressos Almedina têm registado números de crescimento, tanto em números 
de ações realizadas como a nível das participações registadas, sendo que no ano de 2014 registou mais 
de um milhar de participantes portugueses, mas também de países de língua portuguesa como Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau ou Moçambique, o que atesta o valor e confiança deste projeto.

No ano de 2015 queremos continuar a apostar na excelência pelo que contamos com a vossa colaboração 
ao associarem-se como parceiros dos Congressos Almedina.

De especialistas para especialistas.



Organização
Edições Almedina

A Edições Almedina é, atualmente, uma das mais importantes editoras portuguesas na área do Direito. 
A sua missão tem sido levar até junto dos estudantes e profissionais do Direito o pensamento e a prática 
daqueles que entenderam partilhar com os outros o seu saber, através dos livros.



10 e 11 de setembro de 2015



Congresso Direito da Família e das Crianças
Introdução

Este Congresso quer dar colo de lei.

À criança que, para o DIREITO, é todo o ser humano que não atingiu ainda os 18 anos de idade.

À Família que se constitui e que não depende necessariamente da existência daquela no seu seio.

Neste Congresso, queremos tocar muitas das problemáticas que as realidades dinâmicas chamadas 
CRIANÇA e FAMÍLIA atravessam, juntas ou separadas – o casamento, o divórcio e as partilhas, as inquietas 
regulações do exercício das responsabilidades parentais, tantas vezes a ansiar por uma Mediação Familiar 
cientificamente edificada, as outras providências tutelares cíveis que lhe podem ser aplicadas, o sistema 
de promoção e protecção, atuando para as crianças que vivenciam o perigo, ou a intervenção tutelar 
educativa, para as que escolheram, aqui e ali, o lado errado da noite.

O Direito, a Psicologia, a Medicina Legal e a Sociologia querem dar as mãos nesta jornada em busca de 
bússolas que façam da realidade familiar um mundo à parte e feito de partes.



De especialistas para especialistas.

Coordenação Científica
Juiz Desembargador Paulo Guerra

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1981-1986). Juiz de Direito 
desde 1988, actualmente colocado, como Juiz Desembargador, no Tribunal da Relação de Coimbra, 
embora em comissão de serviço judicial como Diretor-Adjunto do CEJ. Autor de várias obras jurídicas  
no âmbito do Direito de Família e das Crianças. Docente do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), durante 
6 anos, nesta Área, tendo sido durante 3 anos Coordenador da Área. Juiz Secretário do Conselho Superior 
da Magistratura (de 2004-2007). Conferencista em 254 Seminários/Encontros/Congressos e Formador 
em 69 Acções de Formação, em Portugal, em Espanha, em França e em Moçambique. É Vice-Presidente 
da CRESCER SER – Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família, instituição com  
7 centros de acolhimento de crianças no nosso país.



Público-Alvo

Magistrados Judiciais

Magistrados do Ministério Público

Advogados

Professores universitários

Sociólogos

Psicólogos

Técnicos de Segurança Social

Técnicos de Reinserção Social



Programa
10 de setembro
9h30 Apresentação do Congresso
Paulo Guerra - Juiz Desembargador, Coordenador Científico do Congresso

Presidente de mesa e moderação : Álvaro Laborinho Lúcio – Juiz Conselheiro jubilado do Supremo 
Tribunal de Justiça

Tema I – Sobre o casamento, o divórcio e a filiação

9h45 O novo figurino do divórcio – substantivo e processual – em Portugal após  
a Lei n.º 61/2008
Sandra Passinhas – Professora Universitária na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

10h20 Aspetos patrimoniais do divórcio
João Guilherme Pires da Silva – Juiz Presidente da Comarca de Santarém

11h00 Coffee break

11h15 Avaliação e controlo do risco na violência doméstica
Teresa Magalhães – Professora Universitária na Faculdade de Medicina da Universidade  do Porto – 
Departamento de Medicina Legal e Ciências Forenses – e Perita do Instituto Nacional de Medicina  
Legal e Ciências Forenses, I.P.

11h50   Os novos caminhos legislativos, doutrinários e jurisprudenciais da paternidade,  
maternidade e filiação
Rafael Vale e Reis – Professor Universitário da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Debate

Pausa para Almoço

Tema II – Sobre as providências tutelares cíveis 

Presidente de mesa e moderação: Anália Torres – Professora Catedrática de Sociologia do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa 

Responsabilidades parentais

14h30 A avaliação da dinâmica familiar como elemento essencial na definição do regime  
adequado a cada criança em sede do exercício das responsabilidades parentais 

Catarina Ribeiro – Psicóloga, Docente da Universidade Católica do Porto e do Instituto de  Ciências 
Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto 

15h10 Quando as quatro mãos não embalam o berço – parentalidades interrompidas ou não 
assumidas 
Rui Alves Pereira – Advogado e co-fundador da Associação «A Voz da Criança» 

15h45  Coffee break

Mediação familiar

16h00 Mediação familiar – uma solução para o conflito parental? 
Anabela Quintanilha – Advogada e Mediadora Familiar

Adoção

16h30  O que pode mudar no regime da adoção em Portugal 
Lucília Gago – Procuradora Geral Adjunta, Docente do Centro de Estudos Judiciários e  Presidente  
da Comissão prevista no n.º 6 da Resolução do CM n.º 37/2013, datada de 11  de Junho de 2013
 
Debate



Programa
11 de setembro

Tema II – Sobre as providências tutelares cíveis (cont.)

Presidente de mesa e moderação: Clara Sottomayor  – Juíza Conselheira do Supremo Tribunal  
de Justiça

Apadrinhamento civil

9h45 Apadrinhamento civil – potencialidades do instituto e razões para a sua invisibilidade  
no sistema
Rui do Carmo – Procurador da República e Membro do Observatório Permanente da Adoção

Tema III  –  Sobre o direito das crianças e jovens

Promoção dos direito e proteção das crianças em perigo

10h10 O papel do sistema de promoção e proteção de crianças em Portugal – o definitivo 
balanço de 14 anos de vigência
Armando Leandro – Juiz Conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça  
e Presidente da Comissão Nacional de Crianças e Jovens em Risco 

11h00  Coffee break

11h15 A avaliação das capacidades parentais – o que são os vínculos afetivos próprios da 
filiação? 
Daniel Sampaio – Diretor do Serviço de Psiquiatria do Hospital Santa Maria e Professor Catedrático de 
Psiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Lisboa

Debate

Pausa para Almoço

Presidente de mesa e moderação: Joana Marques Vidal – Procuradora-Geral da República

A intervenção tutelar educativa

14h30 A primeira revisão da Lei Tutelar Educativa 
António Fialho – Juiz de Direito na Secção de Família e Menores da Instância Central do Barreiro  
da Comarca de Lisboa  

15h15  A medida de internamento da Lei Tutelar Educativa – sentido e potencialidades 
Maria João Leote de Carvalho – Investigadora – CICS.NOVA, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, 
da Universidade Nova de Lisboa 

16h00  Coffee break

Tema IV – Os novos rumos da direito da família e das crianças
16h15  Jorge Duarte Pinheiro – Professor Universitário da Faculdade de Direito da  Universidade  
de Lisboa

Debate

17h30  Leitura das Conclusões do Congresso



Congresso Direito da Família e das Crianças
10 e 11 de setembro de 2015

Local: 
Hotel Altis
Rua Castilho, 11, 1269-072 Lisboa

Valor da Inscrição: 
1 450,00 (IVA incluído à taxa de 23%)

Descontos:
• Inscrições até 11 de agosto – Desconto de 25% sobre o preço final

• Cartão Cliente Almedina – Desconto de 15% para portadores de Cartão Cliente Almedina.  
                                              Desconto de 30% para cliente do Programa Almedina Premium.

• Quantidade para inscrições em simultâneo:
• 5 a 9 participantes – 15% de desconto;
• 10 a 19 participantes – 18% de desconto;
• A partir de 20 participantes – 20% de desconto.



Congresso Direito da Família e das Crianças
Plano de Comunicação

Comunicação Livrarias Almedina:

• Distribuição de flyers com programa;
• Colocação de cartazes;
• Divulgação nos plasmas;
• Imagem exclusiva POS (11 de agosto – último dia de EBR).



Congresso Direito da Família e das Crianças
Plano de Comunicação
Divulgação via e-mail:
• Envios temáticos Congresso: (12/07; 16/07; 20/07; 03/08); 
• Especial últimas inscrições com 25% desconto (10/08; 17/08; 23/09; 30/09);
• Última fase de inscrições (02/09; 06/09; 08/09)

Quantificação:
• BD Clientes Almedina – 190.000;
• Facebook Almedina  – 27.500;
• Número de total inscritos Congressos Almedina 2014 – 1,100;

Outros Meios:
• Almedina.net; 
• Redes Sociais; 
• Ações ALMEDINAmais;
• Meios de comunicação social (generalistas e económicos).



Parceiros Almedina



Congressos Almedina
Patrocínio

Flyer Congresso Almedina
Espaço patrocinado



Congressos Almedina
Patrocínio

Cartaz Congresso Almedina
Espaço patrocinado



Congressos Almedina
Patrocínio

Capa de sumários Congresso Almedina
Espaço patrocinado



Platinium Partner

Como patrocinador Platinium Partner poderá usufruir de:
• 25 Inscrições no evento (inscrições adicionais têm 50% de desconto);
• Naming de um dos espaços ou momentos da conferência (ex. “mesa redonda” ou espaço de discussão, com o apoio de 
“Empresa”);
• 1 Stand na entrada principal do evento;

E ainda:
• Logotipo na capa dos sumários;
• Logotipo em todos os materiais impressos;
• 1 Desdobrável e 1 brinde na pasta dos participantes (a fornecer pelo patrocinador);
• Logotipo em todos os materiais digitais;
• 1 Banner exclusivo na homepage do evento;
• Spot 15” no vídeo de abertura do congresso (a fornecer pelo patrocinador);
• Spot 15” na página do congresso (a fornecer pelo patrocinador);
• Um cartão no final do vídeo de apresentação do congresso identificado como patrocinador Platinium Partner.

Valor: 15.5001



Gold Partner

Como patrocinador Gold Partner poderá usufruir de:
• 10 Inscrições no evento (inscrições adicionais têm 50% de desconto);
• 1 Stand na entrada principal do evento;

E ainda:
• Logotipo na capa dos sumários;
• Logotipo em todos os materiais impressos;
• 1 Desdobrável e 1 brinde na pasta dos participantes (a fornecer pelo patrocinador);
• Logotipo em todos os materiais digitais;
• 1 Banner na homepage do evento.
• Um cartão no final do vídeo de apresentação do congresso, identificado como apoio(s). Este cartão é dividido com os res-
tantes patrocinadores Gold Partner.

Valor: 5.5001



Silver Partner

Como patrocinador Silver Partner poderá usufruir de:
• 5 Inscrições no evento (inscrições adicionais têm 50% de desconto);

E ainda:
• Logotipo em todos os materiais impressos e digitais (excepto capa dos sumários);
• 1 Desdobrável a incluir nas pastas dos Congressistas (a fornecer pelo patrocinador);
• 1 Banner na homepage do evento.

Valor: 2.5001



Bronze Partner

Como patrocinador Bronze Partner poderá usufruir de:
• 3 Inscrições no evento

E ainda:
• Logotipo em todos os materiais impressos e digitais (excepto banner do evento e capa dos sumários);

Valor: 1.5001



Contactos

Paula Valente
E-mail: paula@grupoalmedina.net
Telefone: 239 851 904
Telemóvel: 913496824

Mais informações:
www.almedina.net


