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Uma Justiça Amiga das Crianças

Nota Curricular

Maria Leonor Gonçalves Fechas
Data de nascimento – 30.01.1960
Habilitações académicas

Licenciada em Política Social, Especialização em “Proteção e Segurança Social”, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, em 1989.
Atividade profissional
Directora Executiva do Centro de Educação e Desenvolvimento (CED) de Santa Catarina, desde 01-04-2014 até à presente
data, em regime de substituição e posteriormente em regime de comissão de serviço, nomeada por deliberação do
respectivo Conselho Directivo, n.º 1934/2014, de 10 de julho, publicada em DR, 2.ª série, de 24 de outubro,
Entre 2004 e 2010 exerceu funções de Coordenadora de Equipas de Reinserção Social, de competência específica, primeiro
em família e menores e posteriormente na área tutelar educativa.

Entre 1999 e 2002 exerceu funções de Coordenadora do Núcleo de Medidas e Políticas de Infância e Juventude no Instituto
para o Desenvolvimento Social.
Desde 1998 até à atualidade desenvolveu atividade como Formadora, nos Serviços de Reinserção Social, nos Serviços da
Segurança Social, nomeadamente sobre o Sistema de Acolhimento de Crianças e Jovens em Risco, do Curso de Pós
Graduação em Proteção de Menores, na Madeira e nos Açores – Centro de Estudos da Família, Faculdade de Direito de
Coimbra, no Centro de Estudos Judiciários (formação de Auditores e formação contínua dos Magistrados) na área das
crianças e jovens em perigo/Lei de Proteção – temas de direito da família e das crianças e técnicas de negociação em direito
da família e na área da delinquência juvenil/Lei Tutelar Educativa.
Nomeações e representações
Entre janeiro de 2008 e março de 2014 representou o Ministério da Justiça na Comissão Nacional de Proteção de Crianças e
Jovens.
Coordenadora do Grupo de Trabalho que teve por objetivo “Reformular o Manual de Assessoria Pré-Sentencial e elaborar o
novo modelo de Relatório Social (RS)” despacho de 07-03-2012.
Coordenadora da Equipa de implementação do Projeto de “Prevenção da violência em espaço escolar”, despacho de 12-042011
Oradora em diversos Seminários nacionais e internacionais.

