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Doutorado em Medicina na Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, sendo especializado na área 
das alergias, asma, obesidade e medicina desportiva. É 
Consultor de Imunoalergologia no Centro Hospitalar 
Universitário de São João, Professor Associado com 
Agregação na Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto e Investigador no Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto. É autor e co- autor de mais de 
100 estudos e artigos, publicados em revistas e jornais 
nacionais e internacionais da especialidade.

Professor Catedrático na Faculdade de Motricidade 
Humana (FMH) da Universidade de Lisboa (UL). É 
atualmente Presidente da Casa da Praia-Centro Doutor 
João dos Santos. Foi membro efetivo do Conselho Geral da 
Universidade de Lisboa (2015-2017). Presidente da FMH 
(Janeiro de 2010 a Julho de 2014), faz atualmente parte do 
Departamento de Desporto e Saúde e do Laboratório de 
Comportamento Motor. Foi fundador da Sociedade de 
Educação Física, membro de diversas revistas científicas e 
tem publicado vários trabalhos em revistas científicas. Foi 
membro do Conselho Coordenador do Instituto de Apoio à 
Criança, presidente da Sociedade Internacional para 
Estudos da Criança (SIEC) e é representante Português da 
“International Play Association (IPA).

André Moreira Carlos Neto



Formado em Relações Internacionais com 
especialização em Gestão de  Empresas pela Fundação 
Dom Cabral. Liderou  uma  Organização  em  prol  da 
democratização  da informática  em  regiões de baixa  
renda  de Pernambuco,  o  C.D.I. Trabalhou  na  Câmara  
Americana  de  Comércio  - Amcham e no  CESAR, um 
dos principais centros de Ciência e Tecnologia do Brasil. 
Já  foi  sócio empreendedor de  duas startups de  
tecnologia da  informação, sendo uma delas uma 
iniciativa bastante bem sucedida de Social Business. Foi 
gestor de projetos na Agência Recife para Inovação e 
Estratégia (ARIES) onde liderou um projeto de 
redesenho de espaços públicos para a 1a Infância em 
parceria coma Prefeitura da Cidade do Recife e apoio da 
Fundação Bernard van Leer. Diego  também é  escritor  
e  publica  crónicas em  portais de notícias do Recife. 
Definitivamente o projeto mais bem sucedido dele até o 
momento é o seu filho que atualmente tem 6 anos de 
idade.

Doutorada em Educação (especialização em 
Administração e Políticas Educacionais) pela Universidade 
de Aveiro (2019) e Mestre em Psicologia da Educação, 
Desenvolvimento e Aconselhamento, pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 
Coimbra (2012).

Tem trabalhado em creches e jardins de infância como 
psicóloga, formadora e coordenadora de projetos ligados à 
promoção de práticas pedagógicas ao ar livre. Possui 
também uma ação significativa ao nível da formação 
continuada de profissionais de educação de infância 
através do desenvolvimento de ações de formação e 
atividades de consultoria educativa; Autora e coautora de 
diferentes publicações relacionadas com as aprendizagens 
no exterior.

Diego Garcez Gabriela Bento



Licenciada em Educação de Infância pela Escola 
Superior de Educação de Coimbra. Tem feito formação 
contínua, nomeadamente no âmbito de práticas 
pedagógicas ao ar livre, quer em Portugal com o apoio 
consultivo da Universidade de Aveiro, quer na 
Dinamarca. Formadora e coautora de dois livros e dois 
artigos científicos sobre esta temática.

Educadora de infância, investigadora e professora 
associada na área da educação na Universidade de Reading 
(UK). As suas áreas de interesse focam-se na educação de 
infância; brincar e espaços exteriores; ensino e 
aprendizagem nos espaços exteriores; tempos de recreio e 
papel do adulto no espaço exterior; diferenças de género 
em sala e no espaço exterior; interações entre crianças e 
adultos no exterior. Exerce ainda funções de consultora e 
formadora externa junto de diferentes entidades britânica; 
Autora de vários livros e publicações no âmbito das 
aprendizagens no exterior.

Gisela Dias Helen Bilton



Licenciatura em Medicina pelo Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto; 
Pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 
(Viana do Castelo); Secretário da Direção da Sociedade 
Portuguesa de Medicina do Adolescente; Docente na 
Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho 
e na Escola Superior de Tecnologias da Saúde do 
Instituto Politécnico do Porto; Formador de Suporte 
Avançado de Vida Pediátrico no Grupo de Reanimação 
Pediátrica, acreditado pelo European Ressuscitation 
Council; Revisor da Acta Pediátrica Portuguesa, revista 
oficial da Sociedade Portuguesa de Pediatria; Autor do 
livro “Pediatria para Todos” e do blog “Pediatria para 
todos”. Colabora com o programa “Queridas Manhãs” 
da SIC e “Mais Mulher” da SIC Mulher.

Médica Psiquiatra da Infância e da Adolescência, 
psicodramatista. Foi chefe de Serviço no Hospital Garcia de 
Orta, de 2003 a 2008, tendo colaborado com a Direção dos 
Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental da DGS, de 1998 a 
2007. Participou nos Programas Europeus “Mental Health 
Promotion of Adolescents and Young People” e “ Mental 
Health Promotion and Prevention Strategies for Coping 
with Anxiety, Depression and Stress related disorders”.

Diploma em Estudos Aprofundados ( DEA) em 
Psicologia Clínica, na Universidade Rene Descartes, 1990, 
Paris. Formadora em vários cursos relacionados com a área 
da Saúde Mental da Infância e Adolescência no ISCTE e no 
ISPA. Docente na Escola Superior de Enfermagem Francisco 
Gentil, de 2001 a 2008. Autora e coautora de várias 
publicações científicas; implementadora do Programa  de 
Promoção da Saúde Mental na Gravidez e 1ª Infância, 
promovido pela DGS e coautora do Manual de orientação 
para profissionais de saúde “Promoção da Saúde Mental na 
Gravidez e Primeira Infância da DGS.

Hugo Rodrigues Isabel Brito



Professor Titular e Emérito da Unicamp 
(universidade onde também ocupou os cargos de reitor 
e vice- reitor), membro titular da Academia Brasileira de 
Pediatria (e presidente dessa instituição entre os anos 
de 2013 e 2017), especialista em Pediatria Comunitária 
e Social pelo Centro Internacional da Infância (CIE 
-Paris, França). É também  autor de 11 livros e possui 
mais de 100 trabalhos publicados em revistas 
científicas. Divide a sua agenda entre conferências no 
Brasil e no mundo e o atendimento a crianças e suas 
famílias no seu consultório em Campinas, São Paulo.

Mestrado integrado em Medicina pela Universidade da 
Beira Interior; Especialista em medicina Geral e Familiar, 
Pós Graduado em Nutrição e Dietética aplicada; Formador 
nas áreas de relação, comunicação e motivação; 
Coordenador da USF Viva Saúde, ACeS Baixo Vouga; 
Membro do Conselho Regional de Saúde Mental da Região 
Centro; Elemento da equipa restrita da Unidade de 
Formação e Investigação do ACeS Baixo Vouga; Orientador 
do Internato de formação específica de MGF; Elemento 
Fundador do Centro Dinamizador de Conteúdos em MGF 
(CDC.MGF); Consultor científico.

José Martins Filho  José Pedro Antunes



Psicólogo venezuelano e holandês com mestrado 
pela Universidade de Victoria (Canadá), sobre as bases 
psicológicas da educação. Trabalhou muitos anos em 
programas para crianças de fundações privadas, 
universidades nacionais, centros de pesquisa social e 
governo. Foi responsável pelo desenho, implementação 
e avaliação de programas inovadores de apoio a 
crianças e famílias e também pela consolidação de 
carreiras de educação infantil e ensino básico, tendo 
sido diretor de educação pré-escolar na Venezuela até 
1999. Entrou para a Fundação Bernard van Leer 
(Holanda) em 2000 como coordenador internacional de 
um projeto destinado a documentar a eficácia de 10 
programas de apoio à infância em 10 países da Europa, 
Ásia, África e América Latina. Posteriormente, como 
especialista em programas e representante da fundação 
para a América Latina, contribuiu para a promoção de 
pesquisas, desenho de estratégias e políticas para a 
primeira infância, avaliando programas de inovação e 
cooperação entre os setores público e privado. 

Nutricionista e Professor Catedrático de Alimentação e 
Nutrição Humana da Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação da Universidade do Porto. 

Investigador do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto.

Investigador do Centro de Atividade Física e Saúde da 
Universidade do Porto.

Os principais projetos e publicações podem ser 
consultados em:
https://publons.com/researcher/3035284/pedro-moreira/
http://orcid.org/0000-0002-7035-7799
https://www.cienciavitae.pt/portal/DC11-66B6-9720

Leonardo Yanez
(a  aguardar confirmação)

Pedro Moreira



Psicóloga Clínica - Serviço de Psiquiatria e Saúde 
Mental da Infância e Adolescência do Hospital de Santa 
Maria.

Mestre em Sexologia; Terapeuta Familiar e Membro 
da Direção da Sociedade Portuguesa de Terapia 
Familiar.

Membro do Conselho de Administração da 
Fundação Brazelton-Gomes Pedro para as Ciências do 
Bébé e da Família.

Para além dos oradores, você tem também um papel 
fundamental, pois será um dos principais protagonistas 
deste Simpósio.

Venha aprofundar conhecimentos, equacionar novas 
visões, abraçar novos desafios e partilhar, também, as suas 
opiniões e experiências.

Contamos consigo para Cres(Ser)!

Rita Silveira Machado Você!


