Conferência

Menores Não-Acompanhados
Não
- Preparar o
Acolhimento
Porto 3 de Novembro de 2016
Porto,
Museu Nacional Soares dos Reis – Palácio dos Carrancas

9.00.

Registo dos participantes

9.45.

Sessão de abertura e conferência inaugural
Padre Lino Maia
Presidente da CNIS
Catarina Marcelino
Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade

10.30.

Crise de refugiados – em que medida está a comunidade internacional a falhar
[Moderação – Teresa Tito de Morais Mendes]
Assunção do Vale Pereira - Haverá ainda futuro para a responsabilidade de proteger?
Carlos Coelho - O fracasso da política europeia comum de asilo
Mónica Ferro - Grupos vulneráveis em situação de conflito

11.30.

Pausa para café

acompanhados com estatuto de protecção internacional
12.00. Menores não-acompanhados
reconhecido
[Moderação – Luísa Maia Gonçalves]
Ana Rita Gil - Reagrupamento familiar e outras possíveis soluções duradouras
Armando Leandro - Como avaliar o superior
superi interesse do menor não--acompanhado na
determinação de uma solução duradoura?
Mariana Canotilho - As obrigações do Estado português
13.15.

Pausa para almoço

15.00.

O acolhimento da perspectiva de quem acolhe – o olhar dos pares
[Moderação – João Dias]
Discussão orientada, em formato mesa redonda, com crianças (institucionalizadas e
outras), sobre os desafios que consideram poder surgir no processo de acolhimento e
integração dos seus pares.

15.45. Como acolher e integrar menores de outros contextos
contex
[Moderação – Pedro Cruz Calado]
José Manuel Pureza - Educar para a laicidade vs. promover a prática da religião
professada – pode / deve uma instituição de acolhimento ser neutra?
Norberto Martins - Menores não-acompanhados
não acompanhados já acolhidos e integrados em meio
institucional em Portugal
Ana Rodrigues - Diversidade cultural e religiosa – da consagração à efectivação de
direitos
17.00.

Apresentação das conclusões e sessão de encerramento
Padre José Baptista
Membro da Direcção da CNIS
Padre Lino Maia
Presidente da CNIS
Jorge Gomes
Secretário de Estado da Administração Interna

17.30.

Porto de honra

