
 

 

 

Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal 

Relatório - Workshop “boas práticas na 
infância”  
4 de Outubro 2010 -  Santo Tirso 

Fátima Veiga 
   Outubro 2010 

 



2 

 

A REAPN promove desde 2008 um Grupo de Trabalho dedicado ao tema da Pobreza 
Infantil, que reúne um conjunto de instituições públicas e privadas que desenvolvem a 
sua actividade na área da infância e juventude e também algumas personalidades do 
mundo académico que estudam os fenómenos relacionados com a infância. Este Grupo 
de Trabalho desenvolveu já algumas actividades conjuntas e promoveu em Outubro, 
durante a semana dedicada a Portugal no âmbito do Ano 2010 uma iniciativa que 
pretendeu mobilizar a opinião pública e os mass media para o tema da pobreza 
infantil em Portugal que revela números preocupantes.  

Assim, no dia 4 de Outubro de 2010 realizou-se um workshop de boas práticas sobre a 

intervenção com crianças em Portugal. O workshop decorreu nas instalações de uma 

entidade parceira do Grupo de Trabalho: a ASAS de Santo Tirso. 

Objectivos do workshop 

• Promover o intercâmbio de boas práticas na intervenção social com crianças;  

• Sensibilizar para o problema da pobreza infantil na focus week nacional e no 

ano 2010 (Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social). 

   

PPP rrr ooo ggg rrr aaa mmm aaa    

14:00h  Sessão de Abertura 

José Santos Pinto _ Presidente da ASAS 

Agostinho Jardim Moreira _ Presidente da REAPN  

Luís Cunha _ Director do CDSS Porto 

15:00h  Apresentação de Experiências 

Maria do Céu Brandão _ ASAS  

Gabriela Nunes _ ADCL Comunidades Locais (Sº Torcato - Guimarães) 

Rosa Madeira _ Universidade de Aveiro  

José Alberto Reis _ Instituto Superior de Serviço Social do Porto  

16:30h  Troca de Experiências  

Moderação: Carlos Peixoto _ Centro Distrital de Segurança Social do Porto 

17:30h  Actuação Grupo de Crianças _ ASAS  
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Sessão de Abertura 

Pe. Agostinho Jardim Moreira - REAPN 

Boa tarde a todos. Desde logo agradeço a disponibilidade manifestada pela ASAS em 
receber aqui em Santo Tirso este workshop. A escolha desta instituição não foi ao 
acaso. É uma instituição parceira da REAPN há já largos anos e reconhece a sua 
qualidade de trabalho nesta área específica das crianças. 

Trabalhar nesta área é indiscutivelmente um desafio, um desafio diário que requer 
muita dedicação, muito amor, mas também muito profissionalismo e qualidade. A 
ASAS consegue, em nosso entender, equilibrar esta balança: entre a necessidade de 
acolher e tratar das crianças com carinho e afecto e a importância de construir com 
elas e com as suas famílias (quando isso é possível) um projecto de vida, um caminho 
de esperança e de sucesso. 

Mas assim como a ASAS há muitas outras instituições espalhadas pelo país que 
trabalham nesta área da infância e juventude e se esforçam por fazer um bom trabalho 
com estas crianças. 

Falar de crianças é sempre um tema muito delicado e falar de crianças que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social, ou porque se encontram 
institucionalizadas ou porque se encontram a beneficiar de algum tipo de apoio social 
é ainda mais delicado. 

No dia 21 de Setembro último Portugal assinalou o 20º aniversário da adopção da 
Convenção sobre os Direitos da Criança e muitas foram as notícias que saíram nos 
jornais sobre os avanços manifestos que aconteceram nestes 20 anos. Desde logo, 
salienta-se a redução da mortalidade infantil. Em números do Instituto Nacional de 
Estatística: em 1990, a taxa de mortalidade infantil era de 10,9 mortes por cada mil 
crianças; em 2009, tinha baixado para 3,6. Ainda também pela positiva, fala-se da 
educação pré-escolar que cobre hoje mais de 70 por cento das crianças. 

São de facto boas notícias e das quais todos nos devemos congratular, no entanto, e 
se quisermos também falar de números, Portugal tem alguns que nos envergonham e 
que nos fazem pensar na eficácia das políticas públicas na área da infância e 
juventude. Desde logo, os números da pobreza infantil: os dados mais recentes 
recolhidos pelo Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (EU-SILC) do Eurostat, 
realizado em 2009 e com base nos rendimentos de 2008 aponta para 23% (22.8%) a 
taxa de risco de pobreza para indivíduos com idade inferior ou igual a 17 anos. 

Este número é muito elevado, e este número tem rostos e esses rostos reflectem 
vivências de negligência, de abandono, de violência, de carência económica. Reflectem 
um fraco investimento nas novas gerações e a incapacidade em quebrar os ciclos de 
pobreza. Reflectem a incapacidade em criar medidas de política eficazes que 
minimizem os danos causados por uma infância marcada pela pobreza. Portugal ainda 
não conseguiu, por muito que seja o investimento do Estado nesta área, debelar os 
números da pobreza infantil que são mais elevados dos que se referem a taxa de risco 
de pobreza que se situa agora nos 18%.  

Sabemos que os esforços financeiros em curso existem, sabemos que existem vários 
programas em desenvolvimento que visam melhorar as condições das instituições que 
trabalham e acolhem as crianças e melhorar a qualidade do atendimento e acolhimento 
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que é feito a estas crianças. Mas é preciso não baixar os braços e apostar mais nas 
políticas de prevenção: é preciso actuar antes que os problemas aconteçam, antes que 
seja preciso institucionalizar. É preciso apostar em políticas de apoio à família que 
permitam que as nossas crianças cresçam felizes e no seio da sua família. São vários 
os actores que têm que intervir aqui: desde logo os pais, a escola, a igreja, o governo, 
a instituições sociais que acolhem as crianças nas valências de creche e jardim-de-
infância, os centros de saúde, as empresas, etc. Todos estes actores devem estar 
envolvidos para que seja possível proporcionar uma vida e um futuro optimista às 
nossas crianças. 

A actual situação económica do país faz-nos crer que os números da pobreza vão 
aumentar e que a situação económica das famílias vai piorar, tendo necessariamente 
influência na vida quotidiana das nossas crianças. É preciso actuar desde já, é preciso 
criar medidas extraordinárias que possam travar as consequências nefastas desta crise 
sobre as crianças. Não pode haver contenção orçamental a este nível, não podem 
existir cortes nos apoios sociais. Devemos debater-nos por uma política da infância 
transversal e abrangente que permita cobrir as várias dimensões de bem-estar infantil 
(a educação, a saúde, a família, a habitação). 

A realização deste workshop neste dia não é por acaso. Este é o primeiro dia de uma 
semana europeia dedicada a Portugal no âmbito do Ano Europeu de Combate à 
Pobreza e Exclusão Social. Nesta semana a REAPN e muitas outras entidades estão 
empenhadas em realizar actividades variadas que procuram sensibilizar a opinião 
pública em geral para as questões da pobreza e exclusão social. Hoje estamos aqui 
neste workshop onde a nossa atenção está voltada para as crianças e as problemáticas 
que as envolvem, e no dia 6 de Outubro será assinalado por todo o país as “ 24 horas 

pelo combate à pobreza e exclusão social” em vários pontos do país. No Porto e em 
Lisboa esperamos uma forte mobilização e contamos com a participação de várias 
entidades parceiras e dos cidadãos em geral.  

Espero que hoje e com a realização deste workshop consigamos mobilizar ainda mais 
gente para o dia 6 e faço votos de que a tarde de hoje seja enriquecedora para todos e 
acima de tudo sirva para alertar a opinião publica em geral para a realidade da infância 
em Portugal. 

Da parte da REAPN deixo o compromisso de alertar os órgãos de decisão para as 
problemáticas associadas a esta faixa populacional. Daqui sairá um documento com as 
principais conclusões que será endereçado aos membros da tutela. Espero 
sinceramente que este documento possa transmitir uma mensagem de esperança e de 
compromisso na construção de um futuro melhor para as nossas crianças. 

 Para todas as crianças … Para que   …. 

Que eu sinta os pulmões com duas velas pandas 

E que eu diga em nome dos mortos e dos vivos 

Em nome do sofrimento e da felicidade 

Em nome dos animais e dos utensílios criadores 

Em nome de todas as vidas sacrificadas 

Em nome dos sonhos 

Em nome das colheitas e em nome das raízes 

Em nome dos países, em nome das crianças 
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Em nome da paz 

Que a vida vale a pena que ela é a nossa medida 

Que a vida é uma vitória que se constrói todos os dias 

Que o reino da bondade dos olhos dos poetas 

Vai começar na terra sobre o horror e a miséria 

Que o nosso coração se deve engrandecer 

Por ser tamanho de todas as esperanças 

E tão claro como os olhos das crianças 

E tão pequenino que um deles possa brincar com ele. 
Poema de António Ramos Rosa 
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Apresentação de Experiências 

Cuidar no presente, acreditar no futuro … 

Maria do Céu Brandão - ASAS 

A ASAS é uma instituição particular de solidariedade social, de utilidade pública e sem 
fins lucrativos, sediada na cidade de Santo Tirso com intervenção nos concelhos de 
Santo Tirso e Trofa. A missão da ASAS é capacitar cidadãos de pleno direito, 
protegendo os grupos mais vulneráveis da comunidade, principalmente crianças e 
jovens, através da prestação de serviços e do desenvolvimento de programas de 
intervenção. 

A área da Infância e Juventude da ASAS, fortemente implantada na comunidade, 
desenvolve a sua intervenção com crianças e jovens na esteira dos seguintes 
princípios:  

• O superior interesse da criança é o objectivo central da sua intervenção; 
• Todas as crianças têm os mesmos direitos e deveriam ter as mesmas 

oportunidades; 
• Cada criança é um ser único e individual c, como tal, tem de ter uma 

intervenção desenhada a partir das suas necessidades, vulnerabilidades e 
potencialidades, sustentada na sua história pessoal e familiar, o seu contexto 
desenvolvimental e projecto de vida; 

• Todas as crianças têm direito a crescer e a desenvolver-se numa família. 

A intervenção faz-se a 3 níveis: 

• Meio Natural de Vida: mantendo-as sempre que possível no seu meio natural de 
vida e intervindo com a sua família (CAFAP) 

• Acolhimento Institucional: quando se revela necessário o afastamento 
temporário da criança ou jovem do seu núcleo familiar, em ambiente 
apropriado de acolhimento (CAT) 

• Prevenção de maus-tratos e sensibilização problemática menores em perigo e 
promoção dos direitos das crianças (projectos) 

O Acolhimento Institucional que feito na ASAS tem como finalidade o acolhimento 
urgente e transitório de crianças em situação de perigo e a sua intervenção 
prioritária centra-se em 4 eixos: 

�  Definir os projectos de vida das crianças e o adequado 
encaminhamento; 

� Intervir a nível terapêutico, de forma a garantir a recuperação física e 
psicológica das crianças; 

� Proporcionar a satisfação de todas as suas necessidades básicas em 
condições de vida tão aproximadas quanto possível às da estrutura 
familiar; 

�  Promoção de competências pessoais, sociais e profissionais que 
garantam a autonomia e o exercício de uma cidadania activa 
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Neste tipo de intervenção, as casas que acolhem as crianças encontram-se integradas 
nas estruturas da comunidade, pressupõem o acolhimento de um número reduzido de 
crianças, um modelo familiar protector e securizante. Os processos de trabalho que 
são postos em prática situam-se em torno das necessidades biopsicossociais, afectivas 
e emocionais das crianças. Nestes espaços procura-se criar um espaço reparador / 
terapêutico das situações traumáticas que a criança vivenciou e desenvolver projectos 
de vida sustentados e definidos tendo em conta os seus superiores interesses, em 
tempo útil e sempre com a participação da criança. 

 

Princípios fundamentais: 

• O respeito pelos direitos das crianças 
• O respeito pela sua individualidade 
• Adequada cobertura das necessidades básicas das crianças 
• Escolarização e alternativas educativas 
• Os cuidados de saúde 
• Integração social 
• Preparação para a autonomia 
• Apoio às famílias 
• Projecto de Vida 
• Respeito pelo direito da criança à participação 

 



8 

 

Desinstitucionalizar: um desafio em prol dos direitos das crianças 

Gabriela Nunes –  ADCL (Associação para o desenvolvimento das comunidades locais – 
Sº Torcato Guimarães) 

Era uma vez um sonho, o sonho de criar um castelo… não no cimo do monte onde 
todos o vissem e comentassem… Mas entre pessoas e casas, onde apenas os seus 
habitantes reconhecessem o Seu Castelo Encantado… 

Não com príncipes e princesas de livros encantados, mas reais e encantadores… 
    

O Lar para Crianças e Jovens da ADCL é destinado a crianças e jovens em situação 
de emergência e/ou qualquer situação de perigo ou negligência, situa-se na cidade de 
Guimarães. Trata-se de um apartamento T4 que acolhe um total de 8 crianças com 
idades compreendidas entre os 0 e os 18 (9 – 20 anos). Ambos os sexos – prioridade 
ao acolhimento de irmãos. O acolhimento de uma nova criança - ponderar a situação 
das crianças acolhidas, a acolher e recursos disponíveis. Preferência a crianças de 
zonas próximas do lar 

Problemas enfrentados neste tipo de intervenção: 

- Dificuldades de aprendizagem. 

- Absentismo escolar. 

- Baixa auto-estima. 

- Comportamentos disruptivos (agressividade, impulsividade, baixo auto 
controlo, mentira, furtos...). 

- Poucas competências de relacionamento interpessoal e resolução de conflitos.  

- Leque de valores sócio morais reduzidos. 

- Baixa regulação emocional. 

- Carências afectivas significativas. 

- Patologias. 

- Ausência de rotinas. 

- Ausência de hábitos de higiene. 

- Problemas de saúde. 

- Dificuldade em aceitar regras 

Gabriela Nunes fez uma análise SWAT do trabalho desenvolvido pela instituição e 
ressaltou como Pontos Fortes o número de crianças, o ambiente familiar e afectuoso, 
uma avaliação/reflexão regular, com a equipa e com as crianças, um espaço físico e 
equipamentos, apoio psicossocial e o respeito e atenção à individualidade. 

Quanto aos Pontos Fracos salientou a pouca capacidade de resposta, pouco espaço, 
falta de experiência e formação específica dos técnicos, alguma rotatividade em 
termos técnicos, e limitações orçamentais. 
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Ao nível das Oportunidades salientou o apoio das Instituições/Parceiros, a 
competências e resiliência das crianças e jovens, o envolvimento de toda a equipa e da 
instituição  

Quanto às ameaças destacou: a dificuldade em interiorizar regras, mudar a “cultura”, 
os processos de atribuição, a exigência de grande disponibilidade e investimento, a 
relação com as famílias, a entrada de novas crianças e saída de crianças. 

De uma forma geral os resultados alcançados até ao momento foram: 

• Capacidade de resposta futura 

• Melhorias significativas no comportamento 

• Competências e adquiridas 

• Maior estabilidade afectiva 

• Sentido de participação e cidadania. 

• Definição de projectos de vida conjuntos.  

• Expectativas de vida 

• Maior envolvimento aproximação às famílias 

• Autonomia 

• A felicidade 

• Poucas famílias potenciam o regresso.  

• Picos de motivação e de desmotivação técnica. 

• Insegurança face ao futuro dos jovens. 

• Percepção de que se poderia/pode fazer muito mais. 

 

Aprendendo com o Vivido “gente só é gente com gente na frente” 

                      ...caminhando em frente  
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Trajectória do Projecto Crescer Bem, Promovendo a saúde da Comunidade  

Um “mapa” como recurso na incursão nos Bairros enquanto “campo social” 

 
Rosa Madeira - Universidade de Aveiro 

Modelo Antropoanalítico: 

� nível institucional: crenças e ideologias                       

� nível organizacional : hierarquias e fluxos de informação  

�  nível grupal: a comunidade de interesses e identidade poder/contra-poder e 
comunicação  

� nível interpessoal: alteridade e diálogo  

� nível pessoal: trajectória e subjectividade 

O sentido da intervenção com crianças em circunstância de pobreza. 

Nível Institucional: 

A interpretação das necessidades da Criança varia segundo as ideias dominantes num 
dado momento histórico e contexto particular. 

                          

         Sobre: Quem elas são  

                   O que representam  

                   O que vão tornar-se 

 

Quem é a criança pobre, sujeito de intervenção social 

− vítima de negligencia e maus tratos e  da desigualdade estrutural  

−  sujeito em desenvolvimento exposto à privação material e à 
discriminação social 

−  objecto de socialização em contextos sociais estigmatizados e 
estigmatizantes  

A Criança Vítima: construída pela atenção à precariedade e à adversidade das 
condições de vida das Crianças 

Foco nos sintomas:  

�  desempenho escolar  

�  estado e desenvolvimento sócio-emocional  

�  contacto social com pares 

Foco nos resultados e processos: 
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� tensão dos pais afecta o bem estar emocional  

� conflito conjugal afecta a capacidade parental 

� problemas de parentalidade afectam o desenvolvimento da criança  

 

Quem é a Criança ocultada pelo discurso que a constrói como objecto de satisfação de 
necessidades e (re)socialização? 

A criança sujeito com direito próprio à provisão, protecção e participação  

A criança privada de condições fundamentais à sobrevivência e exercício de direitos 
e liberdades  

A criança actor social competente que enfrenta  

     - privação material   

     - tensão emocional  

     - isolamento e/ou discriminação social  

 

Para além da vitimização: o reconhecimento e reconstrução social da  
Criança parceira na luta contra a pobreza. 

O que a Pobreza pode significar para as próprias crianças? 

As crianças são intérpretes dos acontecimentos críticos  

As crianças desenvolvem estratégias como resposta adaptativa à adversidade  

 

A Criança Histórica que vive e enfrenta a adversidade da Pobreza 

Nível Pessoal e Interpessoal  

A Criança que: 

� interpreta os acontecimentos críticos  

� sente vergonha, ciúme de colegas e amigos, tristeza, desapontamento e 
raiva contra os pais    

� se preocupa  

� interage com pares sofre a diferença como desvantagem  

� reage com resignação ou manipulação  

� esforça-se por reenquadrar a própria percepção da situação como 
“positiva” 

 



12 

 

O reconhecimento dos Profissionais enquanto “Comunidade de interesse 

O diálogo e enfrentamento da precariedade de meios 

� Precariedade de meios:  

condições e recursos  

� Disfuncionalidade de respostas:  

acessiblidade e critérios de sucesso  

� Representações Sociais negativas  

expectativas, atribuição e história  

� Auto-percepção e Desânimo Aprendido  

desempenho, atribuição e projecto  

 

As Crianças e Adultos como co-constructores de Comunidades de Interesse   

O diálogo e a interdependência no enfrentamento da 

� Fragilização e desvalorização das redes informais  

� Sectorização e desgaste de redes sociais formais  

� Reprodução de práticas e relações sociais  

� Dispersão de referências e perspectivas  

 

A (re)construção da Comunidade  enquanto “Espaços com Laços” 

“Indo para a Escola” 

Professorinhos – da Rua e do ATL 

Doutorinhos  - “Mães e Bebés” 

Grupos Comunitários  - “Entre Amigos” 

 

A (re) construção da Comunidade enquanto “Espaços com Laços” 

Mudança de cenário:  

� Escuta e Voz dos Sujeitos  

� criação de contextos identitários  

� A reinvenção de textos  

� A revitalização de pretextos de encontro e diálogo  
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� Reactivação de redes informais e formais  

� Reconhecimento de interdependencias dos níveis e grupos  

� Recriação e Jogo de papéis atribuídos e construídos  

� Construção de novas memórias e narrativas  

� O projecto como processo  

                                              Um Caminho feito a caminhar  

 

 

 


