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Ana Paula Coelho de Sousa Alves

Licenciada em Psicologia Clínica e do Aconselhamento, é técnica superior do mapa de pessoal do Instituto da Segurança
Social, I.P.
Desde 2013 exerce as funções de diretora da Unidade de Infância e Juventude, à qual compete, nomeadamente, promover
a operacionalização do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, apoiar e qualificar a intervenção do ISS, I.P. no
âmbito das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, da Assessoria Técnica aos Tribunais na jurisdição tutelar cível e da
promoção e proteção, do sistema de acolhimento familiar e residencial, bem como apoiar tecnicamente a adoção nacional
e internacional.
Representou o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social na Comissão que elaborou as propostas de
alterações legislativas à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, da Organização Tutelar de Menores e da Comissão
Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco, bem como no Grupo Técnico para a revisão do quadro normativo
regulador da educação especial.
Entre 2007 e 2012, exerceu funções de Chefe do Sector de Apoio Técnico à Prevenção do Risco da Unidade de Infância e
Juventude do Departamento de Desenvolvimento Social e Programas, com responsabilidades, nomeadamente, na área da
Assessoria Técnica aos Tribunais em processos de promoção e proteção e tutelares cíveis, no apoio à representação da
Segurança Social nas CPCJ, na qualificação da rede de apoio à 1ª Infância e na implementação do Sistema Nacional de
Intervenção Precoce.
Representou o ISS, I.P. nos grupos de trabalho que elaboraram as propostas de regulamentação dos Centros de Apoio
Familiar e Aconselhamento Parental, das Amas e Creches Familiares, das Medidas em Meio Natural de Vida e da Educação
Parental.
Entre 2000 e 2004, foi Coordenadora do Núcleo das Comissões de Proteção do Instituto para o Desenvolvimento Social,
com funções de apoio técnico-operativo à Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco e no
acompanhamento, apoio e avaliação das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.

