
Call for abstracts

O Congresso Internacional Risco, Perigo e Resiliência Familiar – Vozes Cruzadas da Intervenção 
e Investigação, organizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e pela Faculdade de Psicologia 
da Universidade de Lisboa anuncia a abertura do período de submissão de propostas de comunicação.

O conhecimento e a experiência de intervenção com famílias de ambas as instituições tem fomentado 
um eixo de reflexão e inovação que se pretende expandir e aprofundar. O presente evento tem o grande 
propósito de criar um ambiente fértil para uma reflexão sistémica, cruzando experiências e saberes 
sobre intervenção e investigação de especialistas e profissionais que atuam nas áreas do risco, 
perigo e resiliência familiares. Reconhecendo a natureza indissociável da praxis e da investigação,
este evento honra os contributos de ambas as áreas, bem como contributos integradores que articulem 
intervenção e investigação.
Assim, a Comissão Científica deste evento convida à submissão de propostas para comunicações orais 
e posters nas seguintes áreas temáticas:

• Processos familiares em contexto de vulnerabilidade, risco e perigo

• Trajetórias de adaptação e resiliência na família

• Prevenção do risco e perigo na família

• Intervenção com famílias em risco e perigo

Comunicações orais e Posters
As propostas podem ser escritas em Português ou Inglês e devem ser submetidas em formato Word 
numa única página. As propostas devem apresentar, por esta ordem: 

Título 

Autores e respetivas afiliações 

Resumo (até 250 palavras; texto justificado; espaçamento 1.5; letra times New Roman; tamanho 12);

Um máximo 5 palavras-chave 

As submissões das propostas deverão ser realizadas por e-mail, para congressoRPR.abstracts@scml.pt. 
No corpo do e-mail deverá ser indicada a área temática da proposta submetida, bem como a preferência 
por comunicação oral ou poster. Após avaliação dos resumos, a Comissão Científica irá decidir e informar 
os participantes sobre a aceitação e formato de cada proposta.

Submissão dos resumos: até 28/04/2023
Notificação de aceitação e formato da proposta: 31/05/2023

Congresso Internacional Risco, Perigo e Resiliência Familiar
– Vozes Cruzadas da Intervenção e Investigação  6 e 7 JUL 2023

International Congress Risk, danger and family resilience
– Intersecting voices in intervention and research  6 e 7 JUL 2023
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