
CONFERÊNCIAS (2003 - actualidade): 

 

 

 



No âmbito das Ações de Prevenção – PROJETO ARCA DO TESOURO, a Meninos de Oiro 
organiza ações de formação e encontros de sensibilização e aconselhamento, tendo como 
público-alvo quer as famílias, quer os técnicos que trabalham na área social, da saúde e da 
educação. A mais importante dessas iniciativas é a organização das Conferências bianuais. 

Estas conferências sempre foram um marco na vida da Associação, uma vez que deram à 
Meninos de Oiro a oportunidade de parar e refletir sobre a temática da criança. Colaboraram 
sempre como oradores, pessoas reconhecidas a nível nacional pela sua ação meritória na luta 
pelos direitos da criança: Armando Leandro, Dulce Rocha, Catalina Pestana, José Morgado, 
Jorge Souto, Fernando Nobre, Maria Barroso, Carlos Poiares, João Gomes Pedro entre outros.  

Em todos estes momentos contámos com inúmeras personalidades com créditos na área da 
infância que possibilitaram uma reflexão conjunta sobre a problemática da infância em 
questões importantes como: 

• Superior interesse da Criança 

• Definição de risco e perigo 

• Competências pessoais, sociais e parentais 

• Papel dos meios de comunicação na vida das crianças/jovens de hoje 

• Influência que a pressão laboral exerce sobre a vida familiar 

• Ciclos de transgeracionalidade das problemáticas familiares 

• Conceito de resiliência e como trabalhar neste sentido 

• Saúde infantil no século XXI: novas práticas e maiores exigências 

• Importância de trabalhar a família para proteger as crianças 

As Conferências realizadas até agora tiveram os seguintes temas: 

 2003 – O Direito à Infância 

2004 – A Comunicação Social e a Criança 

2006 – Mais Tempo para o Futuro 

2008 – Vítimas de Vítimas - A defesa do superior interesse da Criança vítima de violência 

2010 – Cortar Raízes - Institucionalização e Alternativas 

2011 – O Direito à Saúde - A Saúde Infantil no Novo Século 

2013 – A Árvore da Vida - O papel da Família face aos desafios da Infância 

2015 – Asas e Raízes - A Educação e a Escola do Futuro 

2018 - À Luz do Farol - A Missão dos Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 



Beneficiários: centenas de participantes. 

 


