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Rosa Clemente

Licenciada em direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, Universidade Clássica. Pós-graduações em Direito da Família,
Direito Comunitário e Direito Administrativo.
Foi dirigente do Instituto para o Desenvolvimento Social (Vogal do Conselho Diretivo) do Instituto de Reinserção Social
(Vice-Presidente) e da ex-Direcção Geral dos Serviços Tutelares de Menores (Subdiretora Geral). Investigadora do Centro de
Administração em Politicas Publicas, do ISCSP. No âmbito dos temas relativos à criança, integrou diversas comissões de
reforma e grupos de trabalho com destaque para a participação na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, na lei
relativa ao Apadrinhamento Civil e na elaboração do 1º Relatório de Implementação da Convenção dos Direitos da Criança,
em Portugal.
Parte significativa da sua atividade tem sido também desenvolvida como professora convidada, em licenciaturas e pósgraduações nas áreas relativas ao Direito e aos Direitos das crianças e das famílias, no Instituto Superior de Ciências Sociais
e Politicas, no Centro do Direito da Família, no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, no Instituto Superior de
Ciências Educativas e em outras instituições públicas e privadas.
Foi formadora convidada na Universidade la Sapienza, de Roma, em Cursos Breves anuais, por vários anos.
No plano internacional foi Presidente da ChildONEurope, Rede Europeia de Observatórios da Infância, por dois mandatos (5
anos).
Foi membro de diversas instituições internacionais, designadamente do Fórum Europeu dos Direitos da Criança, integrando
o Steering Group, e do Grupo Permanente Intergovernamental “Europe de l’Enfance”, da União Europeia. Integrou, com
estatuto de membro especialista, o Forum pour l’Enfance et la Famille, do Comité Europeu para a Coesão Social (CDCS) e o
Comité para a Intervenção Psicossocial Precoce na Prevenção da Delinquência Juvenil, do Comité Europeu para a Política
Criminal (CDPC), ambos do Conselho da Europa.
Integrou o Grupo de trabalho que elaborou os documentos preparatórios do lançamento do Programa do Conselho da
Europa, Construir uma Europa para e com as Crianças e foi corelatora do Relatório Final sobre as Politicas de Prevenção da
Violência Contra a Criança em Portugal.
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Participou por vários anos nos trabalhos preparatórios da Conferência Ibero-Americana para a área da Infância e
Adolescência, integrando os sucessivos grupos de redação das diversas Declarações Finais, dos Estados Parte.
Proferiu várias conferências em Portugal e no estrangeiro nas áreas do Direito da família e do Direito das crianças e jovens.
Publicou artigos diversos sobre o tema da criança, de entre os quais, “Um Novo Olhar sobre a Criança – um Direito Novo”,
“Respostas Sociais e Institucionais: Recursos Disponíveis”, “O Advogado da criança somos todos nós”. É autora do livro
“Inovação e Modernidade no Direito de Menores – Perspetiva da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo”, Coimbra
Editora.
É Membro do Centro de Direito da Família e é associada da Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la
Famille (AIMJF).

