Nota Curricular :

Antonio Manuel Batista Santinha (DN.31.12.1969)

Natural de Moura, licenciado em Educação Especial e Reabilitação pela Faculdade de
Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa (1992) e Mestre em Saude Publica pela
Escola Nacional de Saúde Publica. UNL (2000).Investigador na área da qualidade de vida em
meio escolar na população com necessidade educativas especiais.
Entre 1994 e 2000 membro da Comissão de Coordenação de Promoção e Educação para a
Saúde do Ministério da Educação responsável pelo desenvolvimento de programas de
promoção de competências pessoais e sociais em meio escolar.
De 2001 a 2015 Director Casa da Fonte – Acolhimento de Emergência para crianças e jovens
em risco na tutela do ISS.IP e desde Abril de 2011 até à data sob a tutela da SCML.
Formador do Plano DOM entre 2008 e 2009 nos temas ligados à promoção da saude,
educação sexual e problemas de comportamento em meio institucional.
Membro da CPCJ de Oeiras Modalidade Alargada, Representante da Instituição na Rede
Social de Freguesia até
Formação Profissional de coaching para a liderança e desenvolvimento de equipas, Nivel de
formação IV, Direcção Geral da Segurança Social (2009).
Membro de Juri como vogal e presidente em diversos procedimentos concursais de
contratação de técnicos para a adminstração publica (técnicos superiores para as CPCJ,
Tecnicos superiores para o ISS.IP, Assistentes operacionais para o ISS.IP)
Colaborador pontual da Universidade do Minho no Instituto de Estudos da Criança, Instituto de
Apoio à Criança – Projecto Rua, Escola Nacional de Saúde Publica e Faculdade de Motricidade
Humana
Prelector convidado em diversas conferencias nas matérias da promoção da Saude e nos
temas da promoção e protecção de crianças e jovens.
Supervisor da Casa Pia de Lisboa para as Residencias Alfredo Soares e Santa Rita do CED de
santa Clara de 2012 a 2015.

Publicações:
Promoção e protecção dos direitos das crianças e dos jovens, uma responsabilidade
Partilhada, CPCJ , Oeiras , CM de Oeiras.
“Riscos, perigos e o Jogo das Probabilidades, Revista da Associação para o planeamento da
familia, Abril 2003
“Os riscos dos meninos às riscas” , revista tudo bem, Ministério da Educação, Fevereiro 2001

Co-Autor do Manual de utilização dos programas de promoção de competências pessoais e
sociais (ME /CCPES 1998)
Co-autor do guião “O que é a Saúde na Escola“(ME/CCPES 2000).
Matos,M; Fonseca,V; Santinha, A(1993), A Prática desportiva no contexto de um programa de
mediação corporal com jovens delinquentes, FMH,DEER, Actas do VII Congresso Mundial de
Psicologia do Desporto

