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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O título que atribuímos ao Relatório de Gestão re-

ferente ao ano de 2016 - Para uma valoração do 

Bebé e da Família na sociedade Portuguesa – re-

presenta, para além dos seus eixos de atuação 

devotados à Formação e Investigação, uma forte 

desejabilidade de corresponder à Missão da Fun-

dação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências 

do Bebé e da Família, reconhecida pela Presidência 

do Conselho de Ministros em 30 de julho de 2010�

Dois paradigmas inspiram a nossa atividade cria-

tiva: o primeiro diz respeito ao Bebé, enquanto o 

segundo é representado por uma intervenção na 

parentalidade� 

O paradigma das Ciências do Bebé é representado pela criação de Brazelton - em 

1973 - duma abordagem inovadora na avaliação do recém-nascido em partilha com a 

família, conhecida em todo o mundo como “NBAS” (Neonatal Behavioral Assessment 

Scale)� O outro paradigma, mais na linha das Ciências da Família, é representado pelo 

Modelo Touchpoints, o qual pressupõe que a identidade de cada criança e de cada 

família opere como fator inspirador da nossa intervenção, na intenção de construir 

uma aliança do profissional com os pais do bebé, tendo em vista a génese de uma pa-

rentalidade saudável e investida� Estes dois paradigmas centram as áreas de atuação 

da Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da Família�

Assim, e a título de exemplo, será prioridade da Fundação Brazelton/Gomes-Pedro 

para as Ciências do Bebé e da Família, uma intervenção a nível nacional no apoio à 

génese familiar aquando do segundo Touchpoint da vida identificado com o nasci-

mento� De facto, é este o timing ideal para construir paixão e vínculo a partir de uma 

João Carlos Gomes-Pedro

Presidente do Conselho de Administração 
da Fundação Brazelton/Gomes-Pedro 
para as Ciências do Bebé e da Família
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aliança projetada numa descoberta de partilha sobre o quem é quem, no pressuposto 

de viabilizar uma relação mais acrescida, nomeadamente no que respeita o neuro-

-comportamento do Bebé, à sua personalidade, temperamento e resiliência� As po-

tencialidades de construção duma parentalidade mais assumida terão consequências 

sociais e emocionais relevantes, esperadamente operacionalizadas em colaboração 

com os decisores políticos, designadamente nas áreas da Saúde, Educação, da Psico-

logia, da Sociologia e, de modo especial, nas de uma Cultura Universitária projetada 

nas suas múltiplas valências formativas�

A maturidade psíquica é o resultado de um desenvolvimento mental tutelado�

Este desenvolvimento é mediado pelas nossas figuras de referência, figuras estas que 

todos reconhecemos� Elas existem independentemente da idade, do género e das 

circunstâncias proximais� As nossas figuras de referência, por vezes, configuram qua-

tro gerações coexistentes� Neste contexto, identificamo-las numa espécie de escala 

de significância que pode incluir as especificidades de acordo com cada situação 

relacional e de acordo com a vivência que estamos a partilhar�

Desde bebés que a regulação dos nossos estádios está implicada em cada constructo 

da nossa intersubjetividade�

Os jovens Pais conversam hoje connosco sobre as aptidões dos seus bebés em iden-

tificarem e exigirem de cada um deles (à vez) o q�b� da regulação que sentem neces-

sária para o alcance de uma homeostase que é uma determinante pluridimensional 

em cada momento da vida� 

A proximidade começa por proteger o bebé do ataque de predadores� Na história da 

evolução social, os predadores passaram a ser o calor ou o frio, o medo e, não rara-

mente, a negligência e o abuso�
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Na avaliação neuro-comportamental do bebé, aprendemos a descobrir comporta-

mentos que nos permitem partilhar com os Pais as características pessoais de tempe-

ramento e da personalidade do bebé, porventura já construídas, essas características, 

a partir das vivências relacionais e preferenciais que ocorrem nos primeiros tempos 

de vida�

Apresentámos algumas das sustentabilidades Científicas que, pressupostamente con-

ferem coerência aos objetivos e à missão da FBGP�

O Desafio “Para uma valoração do Bebé e da Família “ é enorme� Sabemos também 

que o reforço de uma prioridade formativa só terá uma maior viabilidade num futuro 

a médio prazo�

Os caminhos vindouros farão parte de um Caminho assumido�

Espera-nos, em 2017 uma fasquia ainda mais alta�

A Mensagem do Presidente da FBGP continuará a ser um grito de esperança no Abraço 

por todos nós partilhado�
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A FUNDAÇÃO 

A “Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da Família” (Fun-

dação BGP) é uma fundação privada, sem fins lucrativos, com sede na Alameda dos 

Oceanos, Lote 3�13�01, 7º, D, 1990-196 Lisboa� Foi reconhecida pela Presidência do 

Conselho de Ministros em 30 de Julho de 2010 e está inscrita definitivamente no 

Ficheiro Nacional de Pessoas Coletivas sob o número 509�530�176�

A MISSÃO

Fomentar, desenvolver e difundir um novo paradigma de intervenção clínica inspi-

rado num Modelo Relacional, no pressuposto de que favorecer o vínculo do bebé à 

sua Família tem repercussões significativas ao longo do Desenvolvimento� 

Para esse fim, a Fundação BGP assume o desígnio de promover, realizar e patrocinar 

projetos e atividades de investigação, formação e divulgação científica e tecnológi-

ca, social e cultural na área das Ciências do Bebé e da Família�
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QUEM SOMOS

INSTITUIDORES

A Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé tem como instituidores 

o Professor Berry Brazelton e o Professor Doutor João Carlos Campos Gomes-Pedro� 

CONSELHO DE CURADORES

Reflexo da sensibilidade transversal da sociedade ao fim da Fundação BGP é o facto 

de esta ter um conjunto de mais de vinte Ilustres personalidades de reconhecido 

mérito, integridade moral e competência profissional, das mais variadas áreas do 

saber, que assumiram o propósito de zelar pela manutenção dos princípios inspira-

dores da Fundação�

Entre elas, existem alguns membros a título institucional, cuja participação neste 

órgão reflete a integração da Fundação BGP no meio a que se dedica e o seu assu-

mido propósito de cooperação com entidades públicas e privadas, nomeadamente 

outras Fundações, Universidades e Instituições Científicas e Culturais�

Neste enquadramento, a Fundação BGP orgulha-se de, para além dos demais mem-

bros a título individual, ter como membros institucionais do Conselho de Curadores 

as seguintes entidades: 

 Universidade de Lisboa, representada pelo Professor Doutor Rogério Paulo Pinto 
de Sá Gaspar, Vice-Reitor;  

 Faculdade de Medicina de Lisboa, representada pela Professor Doutor J� Alexandre 
Ribeiro, Subdiretor da FMUL; 

 Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Lisboa Norte, E�P�E�, representado 
pelo Senhor Dr� Júlio Paulo Candeias Pedro;

 Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, representada pelo Senhor 
Dr� Fernando Durão, Secretário-Geral da FLAD;
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CONSELHO CIENTÍFICO

Dispõe ainda a Fundação BGP de um distintíssimo conjunto de profissionais habilita-

dos a pronunciarem-se acerca de todas as questões e assuntos de natureza científica 

que lhe sejam submetidos no âmbito da sua atuação�

CONSELHO FISCAL

A Fundação conta com o apoio de um Conselho Fiscal, que acompanha a atuação do 

Conselho de Administração, para verificação do cumprimento da Lei e Estatutos, da 

regular escrituração, emitindo parecer sobre o balanço e as contas de cada exercício�

São Excelentíssimos membros do Conselho Fiscal, os Senhores:

 Dr� Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes (Presidente)

 Dr� Diogo Segura de Faria da Silveira Godinho

 Dr� Marco Daniel de Vargas Rodrigues

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Os membros do Conselho de Administração, a quem foi conferido o honroso dever 

de promover a atuação da Fundação BGP com o apoio, orientação e fiscalização dos 

demais órgãos sociais, é constituído por:

Prof� Doutor João Carlos Campos Gomes-Pedro (Presidente)

Prof�ª Doutora Ana Teresa Correia de Brito Nascimento

Dra� Maria Teresa Claro Goldschmidt

Prof� Doutora Maria Raúl Lobo Xavier

Prof�ª Doutora Nair Azevedo 

Mestre Pedro Ferro Menezes

Mestre Rita Silveira Machado
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SOBRE ESTE RELATÓRIO

À semelhança de anos anteriores, a Fundação BGP não tem, nem teve até esta data, 

apoio de fundos ou investimentos de capital público�

Durante o ano de 2016, a Fundação BGP aguardou ainda a decisão da Secretaria Ge-

ral da Presidência do Conselho de Ministros no âmbito do processo de alteração dos 

Estatutos da FBGP1�

Como tal, atendendo ao atual enquadramento legal e estatutário, e tal como nos anos 

transatos, o Conselho de Administração entende ser adequado produzir um Relatório 

de Atividades reportado ao exercício de 2016� Ainda que não sujeito a aprovação de 

qualquer outro órgão social da Fundação BGP, o relatório será entregue ao Conselho 

Fiscal para sua análise e elaboração de respetivo parecer, ficando disponível para con-

sulta de qualquer membro do Conselho de Curadores, ou de qualquer outra entidade 

com relevante interesse ou direito ao mesmo, nomeadamente autoridade judicial, de 

fiscalização, ou de supervisão�

Em primeiro lugar, serão apresentadas um conjunto de iniciativas que a área da co-

municação promoveu no sentido de divulgar a missão e propostas da Fundação BGP 

junto do público, nomeadamente no que diz respeito à formação e promoção de 

projetos de parceria que consolidam a sua missão�

Prosseguiremos com a análise da atividade em 2016, descrevendo as atividades rea-

lizadas ao longo do ano nos três principais eixos de atuação da Fundação BGP: (1) 

Formação, (2) Divulgação e (3) Investigação�

Segue-se uma análise à sustentabilidade da Fundação BGP e apresentação dos resul-

tados do exercício e da respetiva situação líquida em 31 de dezembro de 2016, con-

cluindo-se com as perspetivas para 2017 e a decisão sobre a aplicação de resultados�

1 A decisão favorável da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros no âmbito do processo de 
alteração dos estatutos da FBGP foi recebida em Fevereiro de 2017, momento em que este relatório estava a ser 
realizado�
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COMUNICAÇÃO

Com o objetivo de dar continuidade às estratégias de comunicação definidas, refor-

çámos os vários canais digitais de comunicação através de uma presença constante 

nas redes sociais, criando uma relação de maior proximidade com a comunidade, e 

angariando novos públicos, cada vez mais segmentados�

Os meios digitais foram as ferramentas utilizadas para difundir os conteúdos produ-

zidos pela FBGP, bem como para aumentar e consolidar a sua imagem, notoriedade 

e identidade institucional�  

Realizámos diversas campanhas de publicidade no Facebook para promoção e divul-

gação das nossas ações de formação� A possibilidade de interação em tempo real, a 

partilha, contribuíram para um aumento significativo da nossa rede de comunicação, 

refletindo igualmente um exponencial aumento do número de visualizações dos pos-

ts editados�

Analisámos e medimos a eficácia - interpretando os dados, através de ferramentas de 

análise métrica (Monitorização)�

Gestão e reformulação da Mailing List – foram elaboradas novas Bases de Dados, por 

áreas de atividade, reforçando a proximidade junto dos nossos públicos-alvo� 

Efetuámos diversas ações de E-mail Marketing (segmentado), para divulgar as nossas 

formações (Cursos, Conferências e Workshops)�  

Planeámos e definimos as estratégias de comunicação para a Conferência Interna-

cional, workshops, Cursos�

Coordenámos e acompanhámos o desenvolvimento gráfico das diversas peças de 

Comunicação Externa, mantendo o alinhamento gráfico entre as peças (multimédia 

e design gráfico)�

Organizámos o arquivo fotográfico� 
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WEBSITE

Através do Website procurámos aumentar a visibilidade institucional�

Respondendo às necessidades do mercado, procedemos à atualização do website – 

agora com um design responsivo - adaptado aos diferentes dispositivos móveis�

Inserimos o “Share” nas páginas do Website – partilha de conteúdos�

Relativamente à gestão e atualização do website, esta foi contínua através da inserção 

de notícias, eventos e outras iniciativas desenvolvidas pela FBGP� Foram também di-

vulgados conteúdos relevantes nas áreas das Ciências do Bebé e da Família�

Divulgámos ainda no nosso site os eventos e iniciativas de várias instituições que con-

nosco partilham a missão da Fundação�

Criámos novos mecanismos no site, capazes de responder cada vez mais às necessi-

dades dos nossos utilizadores�

COMUNICAÇÃO SOCIAL

No ano de 2016 marcámos presença na comunicação social, através de notícias di-

vulgadas em diversos órgãos de comunicação social, a título de exemplo: 

“Notícias Magazine” “João Gomes-Pedro, o homem que revolucionou a pediatria em Portugal”�

Pais&Filhos “O Poder do Amor”

Pais&Filhos “1991-2016 O que mudou?”

Observador “Mudar uma fralda é uma coisa técnica ser Pai não”

Observador “Crianças abandonadas têm cérebros mais pequenos e perdem massa cinzenta para 

sempre”

RR “Há sinapses no amor? O director do Centro Brazelton responde em Portugal”
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FORMAÇÃO 

A formação desenvolvida pela FBGP nasce de um processo de amadurecimento 

científico e pedagógico inerente à própria constituição da Fundação, aos seus fun-

dadores e colaboradores, e ao desejo profundo de partilhar, divulgar e desenvolver 

um novo paradigma do Bebé e da Família� 

Porque o seu campo científico é o Bebé, a Criança e a Família, e não um dado cam-

po disciplinar, o estudo é proposto e abordado de forma interdisciplinar e, tanto 

quanto possível, transdisciplinar: centrado na Pessoa, é sobre a Pessoa e a partir 

dela, que procura fazer convergir e dialogar, de forma reflexiva e crítica, os diferen-

tes domínios do saber� 

Através da formação a FBGP propõe, assim, potenciar e fundamentar uma renovada 

prática clínica/educacional inspirada num Modelo Relacional, contingente com a 

evidência científica dos modelos e conceitos neste domínio, dentro do qual se des-

taca a sua proposta de formação pós-graduada em Ciências do Bebé e da Família� 

Neste âmbito, foi realizada a 3ª edição do Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento 

sobre as Ciências do Bebé e da Família (março em diante); as 8ª e 9ª edições do 

Curso Intensivo em Touchpoints (janeiro/março; outubro/novembro); e a 8ª edição 

do Curso Introdutório ao Neuro-comportamento do Recém-Nascido e Partilha com 

a Família - NBAS/Avaliação e NBO/Observação (maio)�

Foram ainda concretizadas duas ações de sensibilização de curta duração tendo 

por base o Modelo Touchpoints
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Apresenta-se, em seguida, uma breve descrição da Formação realizada�

CURSOS 

Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento Sobre as Ciências do Bebé 
e da Família

A 3ª Edição do Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento sobre as Ciências do Bebé 

e da Família teve o seu início em março de 2016, com Coordenação Científica de 

João Gomes-Pedro e Coordenação Pedagógica de Ana Teresa Brito�

Esta formação contou com a participação de 14 formandos das áreas da Saúde Edu-

cação, Psicologia e outros domínios próximos das Ciências do Bebé e da Família� 

No Quadro 1 especificam-se as características destes participantes, onde se destaca 

a diversidade de áreas do saber e dos contextos de intervenção em que atuam, po-

tenciando a viabilização de uma linguagem comum, transdisciplinar, nos profissionais 

que trabalham com crianças e famílias�
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QUADRO 1 

Características dos formandos do 3º Curso Pós-Graduado sobre as Ciências do Bebé 

e da Família

Área de ação profissional Nº de 
formandos

Locais de trabalho Regiões

Sa
ú

d
e

Medicina
2

Unidade de Saúde Familiar Lisboa

Enfermagem 2
Hospital público Coimbra

Hospital privado Porto

Aconselhamento ao 
aleitamento materno

1 IPSS Lisboa

E
d

u
c

aç
ão

Educação de Infância 2 IPSS
Lisboa (1)
Braga (1)

P
si

c
o

lo
g

ia Psicologia clínica
3 IPSS Lisboa (3)

Neuropsicologia 1
IPSS 

Lisboa (1)

Se
rv

iç
o

 
So

c
ia

l

Assistência Social 1 IPSS Lisboa (1)

O
u

tr
as

Psicomotricidade 1 IPSS Lisboa (1)

Marketing e Comunicação 1 Clinica privada Lisboa (1) 

Total de participantes 14

No âmbito deste Curso, foram realizados, durante o ano de 2016, oito dos dez módu-

los de formação, com coordenação de membros dos diferentes Conselhos da Fun-

dação BGP, tal como é apresentado no Quadro 2:
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QUADRO 2 

Módulos de formação e respetivas coordenações

Designação dos módulos Coordenação

O Modelo «Touchpoints»� Do Conceito à Ação João Gomes-Pedro

O Segundo Touchpoint da Vida: à descoberta do Bebé João Justo

O Bebé e a sua Circunstância Nair Azevedo

A (Re) Construção da Família António Barbosa

Vinculação - Da Neurociência à Educação Isabel Soares

O Bebé e os Serviços de Educação Marina Fuertes

Intervenção Precoce: acolher, escutar, capacitar Ana Teresa Brito

Risco, Crise e Prevenção Emílio Salgueiro

Novos Desafios para a Aprendizagem (2017) Roberto Carneiro

Formação em Função do Bebé e da Família (2017) Maria Raul Lobo Xavier

As reflexões críticas individuais e os questionários realizados mensalmente pelos for-

mandos, no final de cada módulo, continuaram a traduzir o impacto muito positivo 

da formação, tanto no âmbito dos conhecimentos adquiridos como da sua aplicação 

prática nos contextos profissionais - numa escala de 1 a 5, em que 5 representa exce-

lente - os resultados globais de avaliação dos módulos situaram-se entre 4 e 5�
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8ª e 9ª Edições do Curso Intensivo em Touchpoints

A criação, por Brazelton, do conceito «Touchpoints» enquanto modelo filosófico que 

explica o desenvolvimento humano modificou, significativamente, o modo de inter-

venção dos profissionais envolvidos com a criança, enquanto educadores que apren-

dem a privilegiar, assumidamente, a relação Bebé-Família� 

Este modelo aplica-se desde um período pré-natal e estende-se ao longo do desen-

volvimento da criança, tendo como paradigma o recém-nascido e uma estratégia 

prática que promove os alicerces vitais para um desenvolvimento mais saudável� Para 

alcançarem melhores resultados, as crianças precisam de ter pais convictos das suas 

competências e capacidades� 

Neste contexto, no ano de 2016, decorreram, pela primeira vez, duas edições (ao 

invés de uma edição única) do Curso Intensivo em Touchpoints, ambas com a parti-

cipação de Joshua Sparrow� 

Este Cursos foram da iniciativa e organização da Fundação Brazelton/Gomes-Pedro 

em articulação próxima com o Brazelton Touchpoints Center e contaram, entre os 

dois, com a participação de 38 formandos de diversas áreas de ação profissional nos 

domínios da Saúde, Psicologia, Educação, Serviço Social e outras, como se apresenta 

no Quadro 3�
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QUADRO 3   

Características dos formandos da 8ª e 9ª Edições do Curso Intensivo em Touchpoints

Á
re

as
 

Área de ação 
profissional

Nº de 
formandos

Locais de trabalho Regiões

Sa
ú

d
e

Medicina

6
Pediatria (3)

Pedopsiquiatria (1)
Medicina Familiar (1)

Outros (1)

Hospital público (2)
Hospital privado (1)

Lisboa (2)
Porto (1)

Hospital público Lisboa

USF Lisboa

Centro clinico Lisboa

Enfermagem 
Pediátrica

7

Hospital privado (3)
Porto (2)
Algarve (1)

Hospital público Porto (1)

USF
Porto (1)
Lisboa (1)

Ensino Superior (1)
Viana do 
Castelo

Terapia da Fala 2
IPSS Lisboa

Hospital Público Açores

P
si

co
lo

g
ia

Psicologia clinica 7

IPSS
Porto (1)
Coimbra (2)
Setúbal (1)

Hospital Público Lisboa (2)

Clinica privada Lisboa (1)

So
ci

al Política e assistência 
social 4

IPSS
Lisboa (3=
T� Novas (1)Intervenção Precoce

E
d

u
ca

çã
o

 Educação de Infância:
 - Creches e JI (6)

 - Técnicos de 
Intervenção Precoce 

na Infância (2)

8

Santa Casa da Misericórdia
Creche e Jardim de Infância

Lisboa (1)
Almada (2)
Oeiras (1)

IPSS Creches
Lisboa (1)
Aveiro (1)

Intervenção Precoce
T� Novas (1)
Setúbal (1)

P
si

co
m

o
tr

ic
is

ta
s

3

Ensino Superior Lisboa (1)

Hospital Público Lisboa (1)

IPSS Lisboa (1)

Outras Psicopedagogia 1
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A avaliação dos cursos continua a traduzir o impacto muito positivo que esta forma-

ção tem nos participantes, com resultados entre o muito bom e o excelente� 

O número total de participantes ultrapassou o dobro de formandos do ano anterior, 

com destaque para a inclusão de formandos da área da Assistência e Política Social 

que, até agora, tinha uma representatividade muito baixa� 

8ª Edição do Curso Introdutório ao Neuro-comportamento do Recém-
-Nascido e Partilha com a Família. NBAS/Avaliação e NBO/Observação.

Neste curso introdutório de formação, realizado em 12 e 13 de maio de 2016, foram, 

mais uma vez, privilegiadas as estratégias de avaliação/observação neuro- comporta-

mental do recém-nascido, com base na filosofia e modelos criados por Berry Brazel-

ton, valorizando-se particularmente a aplicabilidade clínica por parte de profissionais 

com diferentes formações de base, designadamente Médicos, Enfermeiros, Psicólo-

gos, Terapeutas e outros Técnicos a trabalhar com bebés e famílias� Constaram deste 

curso introdutório oportunidades de ensino-aprendizagem teóricas e práticas bem 

como trabalhos de grupo� 
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Participaram no curso 15 formandos de diversas áreas, tal como se apresenta em se-

guida (Quadro 4):

QUADRO 4   

Características dos formandos da 8ª edição do Curso Introdutório ao Neuro-com-

portamento do Recém-Nascido e Partilha com a Família

Á
re

as
 

Área de ação 
profissional

Nº de 
formandos

Locais de trabalho Regiões

Sa
ú

d
e

Enfermagem 7

Hospital público (3) 
Lisboa (2)
Porto (1)
Londres - UK (1)

USF Torres Novas (1)

Ensino Superior Beja (2)

P
si

c
o

lo
g

ia

P s i c o l o g i a 
clínica (2)
Psic� Edu� (1)

3

Centro de Saúde Torres Novas

IPSS Lisboa (2)

A
ss

is
tê

n
c

ia
 

So
c

ia
l

2 IPSS

Lisboa

O
u

tr
as

Motricidade 
humana

1 IPSS Sintra

Educação de 
Infância

1 IPSS – Estágio Lisboa

Higiene Oral 1 Centro de Saúde Tavira

Também este curso de formação teve uma avaliação muito positiva (entre muito bom 

e excelente) por parte de todos os participantes�
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AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

Foram realizadas duas ações de sensibilização, tendo por base o Modelo Touchpoints: 

Ana Teresa Brito

Intervenção Precoce na Infância - Intervenção nos contextos naturais da 

criança, Creche e Jardim de infância | Obra Social Paulo VI| Creche e Jardim 

de Infância| 15 de julho de 2016

Sensibilização ao Modelo Touchpoints: enquadramento desenvolvimental e 

relacional | Casa de Santo António| Creche e Pré-Escolar | 5 de setembro de 

2016
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DIVULGAÇÃO 

Ao longo do ano, os membros dos órgãos sociais da FBGP contribuíram para a divul-

gação e consolidação da missão da Fundação através de iniciativas próprias e da par-

ticipação em ações desenvolvidas por outras entidades, como em seguida se apre-

sentam�

Neste âmbito, destaca-se a Conferência Internacional “Love Synapses – building 

Strong Children, Families and Communities”�

CONFERÊNCIAS ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO BGP

Conferência Internacional “Love Synapses – building Strong Children, Families 

and Communities”

Organizada pela Fundação Brazelton/Gomes-Pedro, a Conferência Internacional 

“Love Synapses – building Strong Children, Families and Communities”, decorreu 

nos dias 26 e 27 de janeiro na Fundação Calouste Gulbenkian� 

Esta conferência reuniu especialistas nacionais e internacionais em torno das mais 

atuais perspetivas sobre o desenvolvimento da criança, passando pelas neurociên-

cias, ciências do comportamento e afirmando, neste âmbito, a relevância da rela-

ção/interação/vinculação família-bebé/criança� 

A Conferência contou com o contributo de Ana Teresa Brito, João Gomes-Pedro, 

Maria do Céu Machado, Marta Moita, Charles Nelson, Kevin Nugent, Emílio Salguei-

ro, Adriana Sampaio, Daniel Sampaio, Jorge Sampaio, Isabel Soares e Joshua Spar-

row�
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A investigação torna cada vez claro que o investimento bem dirigido nestes anos 

pode ter efeitos muito substanciais e sustentadas no bem-estar das crianças de hoje, 

nas suas vidas amanhã, e a longo prazo, no bem-estar das comunidades e socieda-

des como um todo� 

Conferência “Modelo Touchpoints - Uma mesma linguagem para uma Cultura da 

Criança”

Realizou-se no dia 11 de outubro no Auditório JJ Laginha - ISCTE, em Lisboa, a 

Conferência “Modelo Touchpoints - Uma Mesma Linguagem para uma Cultura da 

Criança”, com o convidado Joshua Sparrow

O Modelo Touchpoints oferece um conjunto de pressupostos e princípios funda-

mentais para a construção de uma linguagem comum a todos os profissionais que 

trabalham com bebés, crianças e suas famílias� Este Modelo pressupõe uma trans-

formação no trabalho com as famílias ao focar-se nas suas forças e ao assumir uma 

atitude colaborativa e um envolvimento empático� 

O princípio “Use o comportamento da criança como a sua linguagem” e o pressu-

posto parental “Todos os pais têm algo fundamental para partilhar em cada etapa do 

desenvolvimento” são exemplo destes princípios e pressupostos que Joshua Spar-

row partilhou connosco� 

Conferências organizadas pela Fundação BGP em parceria com outras Instituições 

Conferência “Crianças Felizes” 

A“Crianças Felizes” Conferência Internacional sobre Desenvolvimento e Bem-Estar na 

Infância, decorreu nos dias 5 e 6 de maio de 2016, no Instituto de Ciências da Família 

em cooperação com licenciaturas em Psicologia e Serviço Social da FCH-UCP e Es-

cola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich�
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Nesta conferência participaram, entre outros: Ana Teresa Brito (ESEI Maria Ulrich, 

Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da Família); Nair Aze-

vedo (Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da Família; UIED, 

FCT-UNL); João Gomes-Pedro (Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências 

do Bebé e da Família)

Conferências e Encontros por convite

Ana Teresa Brito 

•	 Estórias de Famílias (Moderadora) V Seminário Equipa Local de Intervenção Preco-

ce de Alcanena/Torres Novas | 9 de setembro de 2016 

•	 Modelo Touchpoints - um modo de pensar e ser, de fazer e dizer | Universidade de 

Évora, Aula aberta | Auditório do Colégio Pedro da Fonseca | 27 de outubro de 2016 

•	 Cuidar a relação nos primeiros anos de vida: uma cascata de cuidados | Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens da Amadora II Encontro Saúde Mental e Família: 

Vamos Falar de Relação | 13 de dezembro de 2016

João Gomes-Pedro 

A Convite do Jornal Observador, participação no Encontro “Agir em função da liber-

tação da criança”, no Jardim da Estrela, em Lisboa, para falar de infância e brincadei-

ra ao ar livre�

Prémio de Mérito Pedagógico Prof. Doutor J. Gomes-Pedro

O Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa pas-

sou a conceder, em cada ano letivo, um Prémio de Mérito Pedagógico Prof� Doutor 

J� Gomes-Pedro�

Este prémio é destinado a contemplar o docente ou grupo de docentes que mais se 

destacou no ano letivo transato pelo seu contributo para a melhoria da Educação 

Médica na FMUL�
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INVESTIGAÇÃO 

Em Junho de 2016 teve lugar um “Poster Workshop” no âmbito da Conferência da 

World Association of Infant Mental Health | WAIMH�

Esta comunicação, que envolveu vários elementos da equipa da Fundação BGP, foi 

coordenada e apresentada por Ana Teresa Brito, incluindo três posters, tradutores da 

missão da Fundação e da sua concretização científica ao longo dos últimos 5 anos, 

tal como em baixo se descreve:

POSTER WORKSHOP

Title:  Professionals, organizations, and systems of care working together to en-

hance parenting throughout the first Touchpoints in life 

Abstract: This poster workshop advocates that Touchpoints Model and approach 

is fundamental to enhance parenting� By building a common developmental and 

relational Touchpoints language, it supports and promotes professionals, organi-

zations, and systems of care to work together with the shared goal of developing 

a new clinical intervention paradigm which is baby focused and family centered� 

The first poster: “Integrating Touchpoints Model into parenting support in Por-

tuguese context”, offers a description of the Portuguese health and educational 

system proposing how it can be straightforwardly articulated with the Touch-

points Model�

The second poster: “Brazelton Gomes-Pedro Foundation for Baby and Family 

Sciences – Nurturing, developing and promoting a new intervention paradigm 

through professional development”, highlights the role of Brazelton Gomes-Pe-

dro Foundation for Baby and Family Sciences over the last five years in training 

and professional development towards a new clinical intervention paradigm in-

spired in a Relational Model�
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The third poster presentation entitled- “Recognize what you bring to the interac-

tion – transforming and enhancing practice through reflective work”, highlights, 

based on a comprehensive content analyses of reflective practice documenta-

tion from training participants, the importance of Reflective Practice in generat-

ing awareness and building new understandings, with the potential to transform 

practice� 

PUBLICAÇÕES

Capítulos de livros

“Família e Psicologia: Contributos para a investigação e intervenção”

Joana Tinoco de Faria, membro da equipa de formação da Fundação BGP, pu-

blicou, com Maria Fonseca Costa, o capítulo “Intervenção psicossocial em grupo 

com grávidas e mães em dificuldade” no livro Família e Psicologia: Contributos 

para a investigação e intervenção (pp�169-180) (pf, ver referência bibliográfica 

completa no site da Fundação BGP, separador Biblioteca)�

Neste capitulo, as autoras relatam um estudo realizado com famílias multiproble-

máticas que procuram o Apoio à Vida, tendo o Modelo Touchpoints como base 

para a intervenção psicossocial realizada� Como sublinham “sempre na tentativa 

de acompanhar as famílias de uma forma multidisciplinar, centrada na família, 

aspirando a uma intervenção relacional que privilegia o «suporte» parental, esta 

intervenção psicossocial é fortemente influenciada pelo Modelo Touchpoints” 

(Tinoco de Faria & Fonseca Costa, 2016, p�172)�
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“Formação: construindo conhecimentos, competências e atitudes para melhor 

intervir.”

Brito, A�T� (2016)� Formação: construindo conhecimentos, competências e ati-

tudes para melhor intervir� [Training: building knowledge, competences and atti-

tudes to intervene better]� In, Associação Nacional de Intervenção Precoce (Eds�) 

Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância. Um Guia para Pro-

fissionais. [Recommended Practices in Early Childhood Intervention - A Guide for 

Professionals]. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian�

ARTIGOS

Brito, A�T� Barbosa, M�, & Gomes-Pedro, J� (2016, 30 May)� Professionals, organizations, 

and systems of care working together to enhance parenting throughout the first Touch-

points in life� Poster workshop coordinator at the 15th World Congress of the World Asso-

ciation for Infant Mental Health, Prague, Czech Republic� Infant Mental Health Journal, 37, 

(Supplement 1) 

Brito, A�T�, Barbosa, M�, & Gomes-Pedro, J� (2016, 30 May)� Brazelton Gomes-Pedro Foun-

dation for Baby and Family Sciences – Nurturing, developing and promoting a new inter-

vention paradigm through professional development� Poster workshop at the 15th World 

Congress of the World Association for Infant Mental Health, Prague, Czech Republic� In-

fant Mental Health Journal, 37, (Supplement 1) 

Brito, A�T�, Barbosa, M�, & Gomes-Pedro, J� (2016, 30 May)� Recognize what you bring to 

the interaction – transforming and enhancing practice through reflective work Poster 

workshop at the 15th World Congress of the World Association for Infant Mental Health, 

Prague, Czech Republic� Infant Mental Health Journal, 37, (Supplement 1) 
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CONSULTORIA EM PROJECTOS

• Projecto “Geração Positiva - Uma nova esperança para bebés e mães” (Hospital 

Vila Franca de Xira) -  intervenção no campo da saúde mental perinatal, dando 

um acompanhamento a mulheres em risco biopsicossocial durante a gravidez e 

puerpério, tendo como finalidade geral a prevenção, e podendo estender-se a 

outros pais ou familiares de crianças em situações de risco;

• Projecto “Andarilho” (Fundação de Solidariedade Social – Lar de São José, Torres 

Vedras) - reforçar o acompanhamento das famílias, criar redes relacionais e ex-

periências intergeracionais, com vista a um melhor desenvolvimento da criança, 

melhor qualidade de vida dos idosos e preservação de valores culturais;

• Projecto no âmbito da Unidade de Saúde Familiar do Prior Velho - melhoria da 

qualidade dos cuidados na vigilância e acompanhamento de saúde infantil da 

criança durante o primeiro ano de vida�
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III. SUSTENTABILIDADE
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PATRIMÓNIO INICIAL

A Fundação BGP tem um fundo social de 250�000,00€, com o qual foi instituída em 

2010�

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

I. A ATIVIDADE

Organizada pela Fundação Brazelton/Gomes-Pedro, a Conferência Internacional 

“Love Synapses – building Strong Children, Families and Communities”, decorreu 

nos dias 26 e 27 de janeiro na Fundação Calouste Gulbenkian� Esta conferência reu-

niu especialistas nacionais e internacionais em torno das mais actuais perspectivas 

sobre o desenvolvimento da criança, passando pelas neurociências, ciências do 

comportamento e afirmando, neste âmbito, a relevância da relação/interação/vin-

culação família-bebé/criança� 

Em março de 2016, a Fundação BGP iniciou a 3ª edição do Curso Pós-Graduado em 

Ciências do Bebé e da Família, tendo reunido um conjunto formandos provenientes 

de diferentes domínios do saber (Saúde, Educação, Psicologia, Assistência Social, 

entre outros) viabilizando assim, com maior robustez, a construção de uma lingua-

gem comum no domínio das Ciências do Bebé e da Família�

Esta diversidade e complementaridade de perfis dos formandos, teve também cla-

ra expressão nas duas edições realizadas do Curso Intensivo em Touchpoints, com 

uma procura bastante superior relativamente aos anos anteriores�
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Em maio, realizou-se igualmente o 8º Curso Introdutório ao Neuro-comportamento 

do Bebé, cujos conteúdos e processos de formação foram reflexo de atenta revisão 

e reformulação pela equipa, resultando uma proposta formativa mais adequada às 

necessidades dos profissionais que a procuram�

Neste ano civil, realizaram-se ainda duas ações de sensibilização ao Modelo Tou-

chpoints, no contexto da formação em serviço, contando com uma participação 

significativa das suas equipas� 

Importa sublinhar que foram realizadas diversas comunicações em conferências/se-

minários e publicações (nacionais e internacionais), que, apesar de não trazerem re-

ceitas diretas para a Fundação BGP, contribuem decisivamente para a sensibilização 

dos profissionais e público em geral relativamente à missão da Fundação BGP�

Para finalizar, destaca-se a assinatura de um Protocolo entre a Associação de Crian-

ças do Hospital de Santa Maria, com sede no Departamento de Pediatria deste Hos-

pital, permitindo um compromisso de cooperação viabilizador da criação de con-

dições para a componente prática das ações de ensino/aprendizagem da Fundação 

BGP� 
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II. RESULTADO APURADO EM 2016

Como resulta das demonstrações financeiras anexas e do descritivo da atividade que 

se expôs, o saldo da atividade da Fundação BGP em 2016 foi negativo em 28�522,26� 

Este resultado negativo, apesar da maior oferta formativa, tem sobretudo origem no 

equilíbrio entre receitas e despesas, estas, nomeadamente, decorrentes do pagamen-

to mensal da essencial prestação de serviços nos domínios do secretariado, comuni-

cação e direção executiva�

A continuidade de preparação rigorosa da proposta formativa para 2017-2018, visa 

responder à necessidade de potenciar uma oferta mais alargada, com repercussão 

positiva nas receitas da Fundação BGP�
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No ano de 2017, a Fundação BGP pretende continuar a fomentar, desenvolver e 

difundir com excelência um novo paradigma de intervenção clínica inspirado num 

Modelo Relacional, no pressuposto de que favorecer o vínculo do bebé à sua Família 

tem repercussões significativas ao longo do Desenvolvimento�  

Neste caminho de viabilização da sua missão, destaca-se a organização da Con-

ferência Internacional “Addressing and Supporting Family and Child Wellbeing | 15 

Years of Touchpoints in Portugal” nos dias 9 e 10 de Novembro de 2017� Pela pri-

meira vez será aberto um ‘call for papers’ conferindo uma dinâmica de participação 

a investigadores e profissionais nos domínios próximos das Ciências do Bebé e da 

Família, eixo fundamental no desenvolvimento da Missão Institucional�

Serão também realizadas novas edições tanto do “Curso Introdutório ao Neuro-

-comportamento do Recém-Nascido e Partilha com a Família� NBAS/Avaliação e 

NBO/Observação”, como do “Curso Intensivo em Touchpoints”� 

Fará ainda parte da oferta formativa a certificação/fiabilidade em NBAS e a organiza-

ção de um workshop sobre o “Brincar”, com base no Modelo Touchpoints�

Em 2017, será, igualmente, divulgada a 4ª Edição do Curso Pós-Graduado de Aper-

feiçoamento sobre as Ciências do Bebé e da Família, a ter inicio em janeiro de 2018� 

Com a estratégia de termos um tempo mais alargado entre o final da 3ª edição (em 

abril de 2017) e o inicio da próxima (janeiro de 2018), pretendemos reunir um maior 

número de formandos de diferentes domínios do conhecimento e intervenção, 

persistindo na finalidade de aprofundar e fundamentar o Modelo Relacional que de-

fendemos e que evidência científica sustenta como fundamental para favorecer o 

vínculo do bebé à sua Família e potenciar o seu desenvolvimento e aprendizagem�
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APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

O resultado líquido apurado no exercício de 2016, negativo pelo montante de 

28�522,26 (vinte e oito mil e quinhentos e vinte e dois euros e vinte seis cêntimos), 

será integralmente transferido para Resultados Transitados�   

11 de Maio de 2017

  

O Presidente do Conselho de Administração,

João Carlos Campos Gomes-Pedro

Os Administradores,

Ana Teresa Correia de Brito Nascimento

Maria Raul Lobo Xavier

Maria Teresa Claro Goldschmidt

Nair Azevedo

Pedro Ferro Menezes

Rita Silveira Machado



RELATÓRIO DE GESTÃO| 2016 
“POR UMA VALORAÇÃO DO BEBÉ E DA 
FAMÍLIA NA SOCIEDADE PORTUGUESA”

VI. DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 2016
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