CENTRO DE ACOLHIMENTO
- INTERVEN<;AO PARA A AFIRMA<;AO DO DIREITO
DE CIDADANIA DA CRIAN<;A E DA FAMILIA 1
Regina Ferreira Vieira

*

No contexto p6s-moderno, em que os direitos e deveres ganham outros cantornos e apresentam-se como fort;a orientadora da vida social, assente numa nova concep9ao de Cidadania; a Crian9a ea necessidade da sua protect;ao e desenvolvimento
saudavel como aposta no futuro da humanidade, tem sido alvo de preocupa9ao e
defesa, reflexo de mudan~as polftico-ideol6gicas e sociais. Neste seguimento, o
problema da criant;a em risco e uma area sobre a qual tem investido as enticlades
responsaveis pelo estudo e organizat;ao da dinamica social.
No que respeita a participat;ao efectiva na protect;ao judiciaria e administrativa
dos menores e da familia, A Associa~ao Portuguesa para o Direito dos Menores e
da Famflia, enquanto organizat;ao nao-governamental, desde 1986 tem contribufdo
para o estudo do problema e intervindo nomeadamente ao nfvel da prevent;ao terciaria do fen6meno, atraves dos seus quatro Centros de Acolhimento que tern em
funcionamento, dos quais a Casa do Infantado e neste artigo destacada, apresentando-se a sua dinamica de funcionamento.
Com objectives precisos e numa 16gica de intervent;ao sistemica - definida por
fases e dinamicas de actua9ao, em que a interdisciplinaridade te6rico-pnitica e sin6nimo de flexibilidade e coordenat;ao de 16gicas e conhecimentos multiples entre
tecnicos e instituit;5es- a Casa do Infantado e exemplo de uma estrutura que actua
de, corn e para a Criant;a. Nao e um fim mas um meio de promo~ao do menor e da
familia, respeitando o ritmo e as necessidades dos mesmos, apostando na defesa e
afirma~ao dos seus clireitos de Cidadania.

1
Artigo baseado na comunica~iio realizada no Seminario "Crian~a em Risco, que Projecto de Vida?",
2 e 3 de Julho de 1998, Palmela.
* Tecnica Superior de Servi~o Social e Directora Tecnica do Centro de Acolhimento Casa do Infantado.
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"Uma cultura de respeito pela infancia - incluindo a coloca9ao ao servi9o da
realiza9ao dos seus direitos dos mecanismos de saber e de ac9ao neste fim de seculo
- fotja-se no convfvio transdisciplinar e interinstitucional, que enriquece a rela9ao
entre pessoas, dando sentido a afectividade pela crian9a" (Leandro, 1998, 10).
A observiincia e analise das constru9oes e problemas sociais e realizada sob o
prisma da evolu9ao ideol6gica-polftico-cultural, orientada pela convulsao dos fen6menos sociais que ganham tanto mais releviincia quanto mais influenciam a vivencia social (presente/futuro); e o caso da analise e estudo da Famflia, da Crianfa e
dos problema da Crianfa em Risco.
Num contexto de p6s-modernidade, entendido como epoca de transi9ao em que
se verifica uma viragem de supera9ao das dimensoes institucionais dos princfpios
da modernidade: Estado, mercado, comunidade, racionaliclade, a Cidadania e encarada como o processo emancipat6rio do inclivfcluo e da sua subjectividacle.
A cidadania ao constituir-se em direitos (cfvicos, politicos e sociais) reflecte a
possibilidade de cacla indivfduo se realize na liberdade e no respeito solidario entre
cidadaos. Esses clireitos tracluzem-se em deveres ou obriga96es, quer na rela9ao vertical Cidadao - Estado, quer na rela9ao horizontal entre concidadaos, num quadro
de uma solidariedade participativa (Cf. Hespanha, 1995: 7).
Esta constru9ao preconiza pois uma nova concep9ao de direitos humanos nao
resignada apenas como promulga9ao cada vez mais atenta "( ... )as praticas quotidianas em que se satisfazem efectivamente as necessidades basicas, nao s6 as materiais, mas tambem as afectivas e expressivas; aquelas cuja satisfa9ao nos confere um
sentido e um Jugar no mundo ( .. .) de cidadaos" (Santos, 1994: 13).
Esta nova cidadania engloba, para alem dos direitos ch\ssicos, novos direitos que
Boaventura de Sousa Santos designa de 3." gera9ao: direitos mais expressivos e simb6licos que se materializam numa nova qualidade de vida.
Reflexo deste paradigma ea Declara9ao Universal dos Direitos de Homem, promulgada pelas Na9oes Unidas em 1948.
Ao nfvel da jurisdivao, a nova cidadania defende formas polftico-jurfdicas que
permitam o incentivo da autonomia, diminuam a dependencia burocratica e personalizem e localizem as competencias inter-pessoais e colectivas.
Transferindo esta reflexao para as orienta9oes do estudo, analise e interven9ao
na area da infancia, nomeadamente na problematica da crian9a em risco, a luz dos
pianos de produ9ao legislativa e consequentemente nas directrizes de polftica social
emergentes, e visfvel o esfor90 global de mudan9a cultural, direccionada para o respeito e para a satisfa9ao equilibrada e integrada dos interesses do adulto e nomeaclam,ente das crian9as. (Cf. Farinha e Lavadinho, 1997: 8)
E na rela9ao adulto/crianva que surge a no9ao de que a crian9a necessita de protecr;tio especial, uma vez que se apresenta como indivfduo em forma9ao nas dimelnten•enCfio Social, 17118, 1998
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soes ffsica, intelectual, moral, social e cultural. Este processo de desenvolvimento
pessoal, realiza-se por etapas sucessivas e deve ser investido sob o ponto de vista
do superior interesse da crianc;a, em que todos os que contribuem e influenciam esse
mesmo processo de construc;ao (pais, instituic;oes, Estado) o devem fazer reconhecendo que o menor tem autonomia, aspirac;oes e personalidade pr6prias.
A partir dos finais do seculo XIX e no desenrolar do seculo XX, a preocupac;ao
com a protecc;ao das crianc;as foi-se desenvolvendo, concretamente ap6s a Primeira
Grande Guerra Mundial, altura em que a comunidade internacional despertou para
esta problematica.
Em 1920 surgiu em Genebra a Uniao Internacional de Protecc;ao aInfancia e em
1924 surge a Declarac;:ao de Genebra sobre os Direitos da Crianc;:a, enunciando a
necessidade de gm·ante de protecc;ao especial acrianc;:a.
Em 1959 e adoptada pela Assembleia Geral das Nac;:oes Unidas a Declarac;iio
dos Direitos da Crianc;:a, registando-se a noc;:ao de que a crianc;:a necessita de protecc;:ao e cuidados especiais, nomeadamente no ambito de uma adequada protecc;ao
jurfdica pre e p6s-natal, no sentido de !he ser garantido o desenvolvimento pleno e
integral da sua pessoa, em condic;:oes de liberdade e dignidacle. Gradualmente, a
preocupac;ao da comunidade internacional em relac;ao a situac;:ao e problemas das
mesmas foi sendo uma constante. Neste contexto, o anode 1979 e eleito Ana Jnternacional da Crian~·a- recorclando-se o 20. 0 aniversario da Declarac;:ao dos Direitos da Crianc;:a.- proclamado com o intuito de consciencializar as autoridades ea
comunidade para as necessidades da crianc;:a e, em paralelo, conseguir a integrac;ao
de programas de protecc;:ao e desenvolvimento da crianc;a nos pianos de desenvolvimento econ6mico-social dos Estados.
Nesse mesmo ano a Assembleia Geral das Nac;oes Unidas sugeriu a criac;ao
duma Convenc;ao sobre os Direitos das Crianc;as, com o objectivo de conferir um
cankter obrigat6rio a declarac;ao, que apenas tinha um valor declarativo - simb6lico.
A Pol6nia foi o pafs que tomou a iniciativa de apresentar um projecto de convenc;ao dos direitos da crianc;a que, ap6s apreciac;ao e discussao internacional, veio
a ser aprovacla em 1989, sendo a Convenc;ao assinada a 26 de Janeiro de 1990 em
Nova Im·que. Este mesmo documento foi rectificado por Portugal a 21 de Setembro
de 1990, tendo entrado em vigor na ordem jurfdica interna a 21 de Outubro do
mesmo ano.
0 espfrito do sistema legal portugues reconhece a crianc;a e o jovem "( .. .)
nao como adultos mais novos, mas como seres diferentes, com estadios de desenvolvimento especificos, ainda sem autonomia bastante, com caracterfsticas e necessidades pr6prias e nao como objecto, mas como sujeito de direitos." (Leandro,
1990: 263). A aplicac;iio da lei ea sua essencia e perspectivada em func;ao dos direilnie/1'enr~o
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tos; o interesse e salvaguarda da crian9a e or[entada no sentido de: promo9ao e
desenvolvimento da sua personalidade, de zelar pelo desenvolvimento integral a
nfvel ffsico, intelectual, moral e material; ao direito afilia9ao correspondente aorigem biol6gica; ao respeito pelas suas liga96es psicol6gicas profundas e pela continuidade das suas rela96es afectivas gratificantes e do seu interesse, adiferenciayao,
a ser ouvido, asalvaguarda da sua intimidade. (Cf. Leandro, 1988: 60-61).
Contudo, para considerar os direitos da crianya ha que fazer-se referencia e ter
em conta a (sua) Familia. 0 fundamento essencial desses direitos e o que garante e
viabiliza os demais e o de pertencer a uma famflia, reconhecida como a celula
basica e como elemento fundamental da sociedade, espayo, por excelencia, para o
desenvolvimento harmonioso da crianya.
Em paralelo, com o desenvolvimento das Ciencias Humanas e a cria9ao de
novas profissoes orientadas para a crian9a, o sistema Famflia e entendiclo como unidade vital, elemento estruturante e espa9o natural de realiza9ao e desenvolvimento
do indivfcluo enquanto ser humano e social;"( ... ) o primeiro local de vida relacio-·
nal e afectiva e de transmissao de valores etico-morais, sociais e culturais." (Cunha,
1994: 1) - e de reproclu9ao social.
Enquanto parte integrante do sistema Farnflia, a crian9a passa a ser vista como
um ser humano integral, um ser de Direitos. Esta no9ao e forrnalizada em 1959,
enquanto realidade expressa na Declara9ao Internaciona1 dos Direitos cla Crian9a,
reflexo do desenvolvimento socio-culturaL
Previsto na Constitui9ao da Republica Portuguesa esta o direito de constituir
famflia e contrair casarnento em condi96es de plena igualdade; os conjuges tern
iguais direitos e deveres, inclusivarnente na rnanuten9ao e educa9ao dos filhos, quer
sejarn eles nascidos dentro ou fora do casamento (Artigo 36. 0 ) . Para alem destes
direitos e cleveres, os filhos tarnbern nao poclern ser separados dos pais, salvo
quando estes nao cumpram os seus deveres fundamentais para com eles - e sempre mediante decisao judicial.
Ao Estado incumbe para a protec9ao da famflia, cooperar corn os pais na educayao dos filhos; os pais tern direito aprotec9ao cla sociedade e do Estaclo na realizayao da sua insubstitufvel ac9ao em rela9ao aos filhos: norneadamente quanto asua
educa9ao, na garantia de realiza9ao pessoal e de participa9ao na vida cfvica (Artigo
da 67. 0 da Constitui9ao Portuguesa).
Por seu lado, as crian9as tern direito aprotec9ao da sociedade e do Estaclo - no
adoptar de rnedidas que garantarn o exercfcio dos direitos previstos na Constitui9ao
- , com vista ao seu desenvolvirnento integral. As crian9as, em particular os 6rfaos
e os abandonados, tern direito a especial protec9ao contra todas as formas de opressao e contra o exercicio abusivo de autoridade na famflia e nas demais institui9oes
(Artigo da 69. 0 da Constitui9ao Portuguesa).
lnten•enrao Social, 17118. 1998
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Assim, como instrumento fundamental de realizac;ao dos direitos civis, sociais,
culturais e econ6micos dos menores, o sistema jurfdico portugues aposta no poder
paternal exercido no seio da familia, mas beneficiando da cooperac;ao do Estado e
de outros intervenientes da comunidade, cooperac;ao esta que deve ser prestada sem
prejufzo do respeito pelo direito aintimidade da familia e dos seus membros. Face
ao Estado e a terceiros, este poder paternal eatribuido aos pais como um direito fundamental, a que corresponde, em prindpio, da parte do Estado e de terceiros, um
dever geral de abstenc;ao.
Em relac;ao aos filhos, o poder paternal econcebido como um conjunto de poderes e deveres; um poder funcional, irremmciavel e intransmissivel que deve ser
exercido no interesse do filho. No que diz respeito a estes poderes/deveres (de
guarda, vigilancia, auxflio, assistencia, educa<;ao, representac;ao e administrac;ao),
quando nao forem exercidos de acordo com os interesses dos filhos, e se registarem
probabilidades ou acc;oes concretas de prejufzo para os mesmos, estes poderes
podem ser retirados on limitados mas, como ja foi referido, apenas mediante decisao de um 6rgao de soberania independente - o Tribunal. A intervenc;ao estatal
e assim reservada asalvaguarda do menor face a situa<;oes de disfuncionalidade
familiar.
A preocupa<;ao de apropriar os conceitos as orienta<;oes interpretativas desta
tematica tem sido uma constante, observada com grande enfase nomeadamente
atraves das recomendac;oes emitidas pelo Conselbo da Europa e no que respeita a
protecc;ao da crianc;a a nfvel do abuso de autoridade parental. A este respeito, destaco a recomendac;ao da Assembleia consultiva n. 0 561 (1969), adoptada a 30 de
Setembro de 1969 e a Recomenclac;ao n.0 874 (1979), relativa a uma Carta Europeia
dos Direitos da Crianc;a, onde se retem que a crianc;a nao epropriedade dos pais mas
sim sujeito de direitos e corn necessidades pr6prias; e lanc;ada a necessidade de
substituir a noc;ao de autoridade ou poder paternal por responsabilidade parental.
Armando Leandro e Rui Epifanio reconhecem que esta ultima noc;ao e aquela que
melhor traduz a concepc;ao moderna de que aos pais, em igualdade entre si e em
conjunto corn os filhos (reconhecendo que os filhos devem participar nos assuntos
familiares), cabe a missao de educac;ao, representac;ao e manutenc;ao. (cf. Epifanio
e Leandro, 1980: 193 ).
As considerac;oes tecidas pela legislac;ao portuguesa, de acordo corn o
Artigo 19. 0 da Organizac;ao Tutelar de Menores eo Artigo n. 0 1918 do C6digo
Civil, fazem subentender que o termo "menor em risco" (dos zero aos 18 anos)
envolve, de uma maneira geral, todos os factores que coloquem em perigo o desenvolvimento integral e equilibrado do menor, nomeadamente situac;oes que ponbam
em risco a sua saude (ffsica e psicol6gica), seguranc;a, formac;ao moral e educac;ao.
lnleJYellft1o Social, 17118. /998
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Os maustratos a menores constituem um crime publico (segundo o C6digo Penal
Artigo n. 0 153), passfvel, portanto, de puni9ao, independentemente de quem os pratique. No entanto, mais do que punir, a tendencia actual da Justi~a esta direccionada
para a protec9ao dos menores e para a promo9ao da sua qualidade de vida, no sentido da efectiva9ao dos seus direitos. Esta perspectiva da Justi9a e tambem aquela
seguida pelos diversos sectores das Polfticas Sociais, implicando cada vez mais o
envolvimento da comunidade.
Eganha a no9ao de que a protec9ao e educa9ao dos menores e, duma vez por
todas, tarefa de toda a comunidade, aqual ninguem pode ficar alheio: enquanto infcio da prevenyao criminal, e mais amplamente, da Justifa Social
0 Decreto-Lei n. 0 189/91 de 17 de Maio e um amplo exemplo desta inten9ao de
envolvimento e responsabilizayao da comunidade nesta problematica. Este vem
fixar um novo regime para as Comissoes de Protec9ao de Menores (que ja existiam,
afectadas aos COAS), apoiadas nos prindpios da interdisciplinaridade e institucionalidade, da solidariedade, mas que na sua natureza "( ... ) sao institui~oes oficiais
nao judiciarias, corn o fim de prevenir ou p6r tenno a situa96es que possam afectar
a integridade ffsica ou moral da crianya ou jovem, ou a sua inser9ao na famflia e na
comunidade." (Artigo 3. 0 , n. 0 1 do Decreto-Lei n. 0 189/91 de 17 de Maio).
A preocupayao com a definiyao dos direitos dos menores e importante, assim
como imprescindfvel eo criar de condiy6es para que os pais possam amar os seus
filhos, uma vez que uma crian9a vftima de maustratos nos remete sempre para uma
grave deficiencia da funyao parental. (Cf. Dinis, 1993:164)
Como ja foi referido, tern havido, portanto, da parte dos Estados em geral e do
Estado portugues em particular, urn interesse real de assumir e conferir responsabilidades na questao dos direitos das crianyas, nomeadamente no cumprimento dos
imperativos institucionais e da promo9ao efectiva dos direitos da crianya.
Observam-se movimentos de reflexao e estudo do fen6meno, orientados por
representantes dos diferentes Ministerios e ainda representantes de organizay6es
nao governamentais (designadamente as Instituiy6es Particulares de Solidariedade
Social- I.P.S.S.) de acyao na area da promo~ao da famflia e protecyao e promoyao dos direitos das crianyas- reflexo da crise do Estado-Providencia face ao assegurar protecyao social, e da emergente consciencializayao que e urn problemas de
Todos a quem e chamada a participayao de todos. (cf. Resoluyao do Conselho de
Ministros 11.0 193/97 de 3 de Novembro).
Em exemplo de trabalho de actuayao na area dos menores em risco das instituiy5es nao governamentais, apresento a Associayao Portuguesa para o Direito dos
Menores e da Famflia. Euma I.P.S.S., constitufda legalmente em 1986 e tem por
objectivo proceder ao estudo interdisciplinar das questoes relativas aprotecyao judilnten•t~t('lio
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ciaria e administrativa dos menores e da famflia, assim como promover, dinamizar
e organizar servir;os comunitarios de apoio acrianr;a, ao jovem e a sociedade familiar, sendo o seu ambito nacional.
Na prossecuyao dos seus objectives tem em funcionamento quatro Centros de
Acolhimento: a Casa do Pat·que (em Carnaxide), a Casa da Encosta (em Cascais), a
Casa da Cedofeita (Porto) ea Casa do Infantado (Loures).
Face a intervenr;ao na problematica da crianr;a maltratada, os Centros de
Acolhimento situam-se ao nfvel da prevenr;ao terciaria do fen6meno. Destinam-se
ao acolhimento provis6rio e transit6rio de crianr;as que necessitam de protecyao
urgente face a situa96es de maustratos, abandono e outras situa96es que as colocam
em situa9ao de risco e desprotecr;ao.

CASA DO INFANTADO
No caso particular da Casa do Infantado, as crian9as acolhidas sao de ambos os
sexos, com idade compreendidas entre os 0 e os 12 anos, sendo a capacidade do
acolhimento de 12 crianr;as.
Esta delimita9ao a nfvel etario e da capacidade de acolhimento contfnuo deve-se ao criteria de especializar;ao do trabalho: quer a nfvel das acr;oes a realizar com
os menores enquanto a sua estada no Centro (protec9ao e desenvolvimento das
capacidades ffsicas, psicol6gicas, morais e culturais). Esta aposta na crianr;a e na
promoyi'i.O do seu desenvo!vimento SO e viave] pe]o proporcionar as crianyaS
acolhidas um ambiente o mais proximo do familiar; por outro !ado, apostar na
obtenr;ao de respostas de encaminhamento adequadas as necessidades dos mesmos,
entendendo-as como (ainda) possfveis e passfveis de permitirem ajudar a crianr;a a
ultrapassar e/ou compensar situar;oes traumaticas, pennitindo o pleno desenvolvimento da mesma; e ainda.
A designayao de acolhimento provis6rio e identificado como o tempo mfnimo,
possfvel e necessaria para que uma equipa tecnica interdisciplinar desenvolva um
estudo profunda com base na elaborar;ao atempada de diagn6sticos claros e precisos, com o objectivo de eficazmente elaborar um PROJECTO DE VIDA seguro e
bem definido para cada crianr;a acolhida.
Numa base de intervenr;ao precoce, assente numa abordagem de estudo interdisciplinar, actua-se na perspectiva de Defesa dos Direitos da Crianr;a (Direito de
terem pais que as protejam e que satisfa9am as suas necessidades). Neste sentido, o
PROJECTO DE VIDA apresenta-se nesta 6ptica como um Direito: e a afirma9ao
do direito de cidadania de cada crian9a!
lnteMnriio Socinl. 17118, 1998
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caracteristicas mais especfficas da crian~a. para alem deter assistido e/ou intervindo
no momento da separa~ao do local ou pessoa(s) a quem o menor estava confiado ou
aguarda.
Ja no espa~o do Centro de Acolhimento e realizada a apresenta~ao da Casa a
crian~a. respeitando-se as suas expectativas, medos, curiosidade. Este acompanhamento e realizado de forma privilegiada pela educadora de infancia residente, dado
ser a pessoa que mais partilhara o quotidiano da crian9a. Consoante a idade da
crian~a, esta e convidada a seleccionar o seu guarda-roupa, assim como os seus
objectos de higiene, etc .. Neste momento a observa~ao dos comportamentos, reac~5es e discurso da crian~a efundamental .
0 ponto da situa~ao sobre o estado ffsico-psicol6gico da crian~a a entrada no
Centro e registado numa observa~ao clfnica, realizada pelo pediatra do Centro de
Saude local, que ao longo dos quatro anos de funcionamento da Casa do Infantado
tern respondido corn igual brevidade aos pedidos de observa~ao realizados verificando-se a primeira consulta ou no dia seguinte ao acolhimento ou durante a primeira semana, realizando-se entretanto a transferencia do processo medico (se o
mesmo existir).
No que respeita a procedimentos paralelos, nesta fase sao ainda realizadas a inscri~ao da crian~a no Seguro da Casa e efectuada a aquisi~ao da Presta~ao Familiar
que lhe ede direito.

3. Diagn6stico:
Desde a sinaliza~ao da situa~ao, o tecnico de Servi~o Social procede ao
estudo da situa~ao s6cio-familiar do menor, identificando-se as caracterfsticas e
organiza~ao da familia nuclear e alargada, avaliando a origem da disfuncionalidade e sua amplitude, numa perspectiva de averigua~ao da possibilidade de elabora~ao de possivel piano de interve1wao com os elementos da mesma, corn
vista a reintegra~ao do menor no agregado familiar bio16gico. Para este estudo,
recorre-se aos servi~os, institui~oes e pessoas que conhecem a crian9a e a sua
familia.
Em paralelo sao integradas informa96es sobre a situa~ao de saUde, situa9ao psico16gica (ap6s observa~oes organizadas em rclat6rio psico16gico), situa~ao familiar
no ambito relacional e afectivo (na observa9ao dos contactos estabelecidos em contextos de visitas, por exemplo) e situa9ao jurfdica. 0 Estudo da Crian~a em especffico erealizado igualmente com recurso aavalia9ao da inser9ao da crimwa na Casa
(rela~ao estabelecida com os adultos e outras crian~as) e corn a amllise da integralntervenr<io Social. 17118. 1998 •
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c;ao da crianc;a nas estruturas de apoio comunitario: educati vo, desportivo, recreativo e relacionais (Famflia de Apoio).
As informac;oes sobre todas estas vertentes de caracterizac;ao do caso sao organizadas, apresentadas e discutidas em contexto de Reunioes peri6dicas de cariz pluridisciplinar e plurinstitucional: permitindo que os dados recolhidos sejam m·ientados para o trabalhar a situac;ao em termos de organizac;ao do projecto de vida
adequado as necessidades e caracterfstica do menor em questao.

4.

Elabora~ao

do Projecto de Vida:

Os Projectos de Vida sao planeados de acordo os seguintes encaminhamentos, que se apresentam por ordem sucessiva de possibilidade:
a) Regresso a Familia Biol6gica nuclear ou alargada, directamente ou com

a mediac;ao de uma famflia de acolhimento;
b) Adopc;ao: Nacional ou Internacional, ap6s esgotadas as possibilidades

nacionais;
c) Em ultima analise e apenas quando se exclui a viabilidade das soluc;oes
de enquadramento familiar, recorre-se a colocac;ao em Instituic;ao (em
regime de internamento ate amaioridacle/autonomia pessoal e social); em
equipamento que gm·anta o acompanhamento clinamico e individualizado
ao menor.
Ap6s o estudo do processo, conhecidos e integrados os factos numa base de
dinamica sistemica avaliando-se o factor temporal e espacial:
Passado (antecedentes e hist6ria de vida)
Presente (sitLwc;ao actual)
Futuro (expectativas da crianc;a face ao encaminhamento possfvel),
0 Projecto de Vida surge no contexto de reuniao de equipa, onde para alem de
estarem presentes os tecnicos do Centro, sao ainda chamados a fazer o "ponto da
situac;ao" todos os tecnicos que dominam a situac;ao priviligiadamente e que contribufram, ao longo do processo, para o levantamento de infonnac;6es (convergencia
de diferentes 6pticas de observac;ao do fen6meno). Ao ser indicado qual o melhor
encaminhamento que garanta ao menor a sua protecc;ao e desenvolvimento normal
e integral, e imprescindfvel que o mesmo seja formalizado por uma decisao jurfdica,
sendo portanto justificada como de grande relevancia a presenc;a e tomada de posic;ao neste momento do processo do profissional que propoe a medida jurfdica: o
curador de menores.
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5. Encaminhamento:
Organizado o piano de encaminhamento, sao desenroladas as ac~oes que permitam a concretiza~ao desse mesmo encaminhamento:
a) Levantamento e Optimiza9ao dos Servi~os de Apoio/institui96es da

comunidade envolvente da futura area de residencia da crian~a, para
organiza9ao do piano de apoio e acompanhamento da situa9ao;
b) Prepara~ao cla Crimwa, colocanclo-a em contacto mais directo eo m a realidade/enquadramento futuro, envolvendo-a mais intensivamente no Projecto para que a mesma o sinta como real e parte integrante do mesmo;
Nesta fase e mais uma vez se sente a participa~ao de todos os tecnicos e pessoal auxiliar da Casa no apoio adecisao da crian9a, sendo assumido por toclos, de uma forma coerente, a postura de Amigo que desde o
infcio (Acolhimento) foi sendo transmitida acrian~a e que lhe possibilita
um envolvimento pessoal e seguro para que consiga exprimir os seus
receios, angustias e clescobrir novas experiencias que lhe dao alegria e
satisfa~ao .

c) Safda da Crian~a do Centro de Acolhimento.
d) Trabalho interno corn o pessoal da Casa acerca cla separa~tio e de
extrema importancia. E um trabalho desenvolvido com base no afecto
gerado na rela~ao inter-pessoal e que, apesar de orientaclo e estabelecido
numa base de prepara~ao da crian9a para a safda (o acolhimento eprovis6rio ), e importante ser cliscutido pelo facto de ser uma constante mas
sempre diferente porque cada caso eurn caso.

6.

Avalia~ao

do Encaminhamento:

A avalia9ao do encaminhamento e realizada atraves do contacto corn as
estruturas de apoio comunitario (Servi~os de Ac9ao Social governamentais e/ou
nao-governamentais) da area de resiclencia do menor, optimizanclo a articula~ao
para o acompanhamento do processo. Sao, em paralelo, disponibilizados os
recursos do Centro de Acolhimento no apoio ao menor e a famflia (contactos
directos), actuando numa perspectiva de AUTONOMIZA~AO dos mesmos.
Para uma visualiza~ao dos encaminhamentos realizados pelo Centro de Acolhimento Casa do Infantado, desde o infcio da sua actividade, inclica-se que desde
Julho de 1994 a Julho de 1998 foram acolhiclas 46 crian9as: 28 do sexo masculino
e 18 do sexo feminino.
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Origem geografica das situac;oes: Area metropolitana de Lisboa.
Destes 46 acolhimento, 35 foram ja encaminhados.
Os Encaminhamentos tiveram a seguinte orientac;ao:
• Reinserc;ao Familiar - 13, sendo o retorno a Famflia Nuclear registado
em 11 situac;oes e os restante 2 casos inseridos na Famflia Alargada;
• Adopc;ao- 11 , registando-se 10 a nfvel Nacional e apenas 1 caso a nfvel
Internacional;
• Famflia de acolhimento- 6;
• Instituic;ao de canicter continuado - 6.
0 tempo medio dos acolhimentos foi de 10 meses e 6 dias.
No que respeita ao papel dos Centros de Acolhimento na intervenc;ao sobre a
problematica da crianc;a em risco, esta apresenta-se como uma estrutura privilegiada
na resolu~ao das situac;oes sinalizadas, uma vez que:

a) Apresenta-se como espac;o de acolhimento que permite proporcionar a
crianc;a a protecc;ao e a seguranc;a necessarias para superar a situac;ao de
risco em que se encontrava exposta.
Nesta 6ptica, pennite-se o conhecimento directo da crianc;a (caracterizac;ao psico-social eo estabelecer de regras de actuac;ao e estimulo para
cada crianc;a, numa perspectiva de trabalho individualizado e programado, realizado por tecnicos corn formac;ao em servic;o social, psicologia
e pedagogia infantil): aposta na aguisic;ao de competencias e valorizac;ao
pessoal da crianc;a.
b) Apresenta uma 6ptica de trabalho interdisciplinar e de mediac;ao: revela

maiores condic;oes que outras institui~oes que se clebatem com problemas
estruturais e de organizac;ao de servic;os. Atraves da colaborac;ao e coordenac;ao corn os servic;os de apoio e decisao e possfvel conseguir celeres
e seguras respostas avida futura dos menores, uma vez que o princfpio
que rege a intervenc;ao neste domfnio e o de que: CADA CRIAN(:A SO
TEM UM TEMPO DE SER CRIAN(:A (Dr. Villas Boas)
Intervir num problema de configurac;ao tao complexa de uma forma eficaz e a
grande preocupac;ao, sendo o problema alvo de estudo e intervenc;ao quer do Estado
nos seus diferentes sectores, quer de organizac;oes nao governamentais.(Cf. Rodrigues, 1994: 36)
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Amedida que se reflecte o trabalho realizado, e gradualmente organizada uma
aborclagem que se pretencle cada vez rnais integrada e interdisciplinar, que permita
uma clefini9ao rnuito mais ampla e precisa deste complexo fen6meno, ao mesmo
tempo que se procura uma maior sensibiliza9ao cla opiniao publica para esta problematica, no sentido duma responsabiliza9ao crescente da comunidade para urn
problema que nao e apenas de alguns ...
Com um ambito de actua9ao especffico, dirigido a situa96es concretas e a uma
faixa etaria definida, realizado num contexto ffsico organizado e equipado para
cumprir os objectivos propostos 2, os Centros de Acolhimento, cuja Casa do Infantado e um exemplo, sao uma resposta capaz e organizada ao problema dos maustratos infantis, no ambito de uma interven9ao no campo cla clissocia9ao e disfuncionaliclade familiar. Como tal, o reclamar pela abertura de mais centros de
Acolhimento nao econsideraclo um fim mas sim um meio necessaria e que ainda
nao se apresenta em numero suficiente, face as exigencias nacional. Eexemplo de ,
um moclelo de interven~ao interdisciplinar que apresenta a flexibiliclacle tecnica exigida no estudo e cliagn6stico de cacla caso.
Esta interven9ao tem como for9a motriz a filosofia de que o tempo e curto
para a Crian~a que ereconhecido como o Homem de amanha, e que todas as experiencias viviclas na inffincia serao orientadoras clesse futuro, o futuro da Huma- .
nidade.
Esta dinamica de interven~ao epois resultaclo de um contexto cultural que con- .
fere a todos os ciclaclaos direitos e cleveres de participa9ao na realidade social. Par- .
ticipa9ao essa que cleve ser motivada e incentivada pelo Estado, que colabora com
as institui96es, atraves de estrategias de financiamento, fiscaliza9ao e trabalho de
pat·ceria na reflexao das pnlticas, contribuinclo para a organiza9ao de Polfticas
Sociais eficientes.
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