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Introdução

O presente documento, “Manual do Formador”, foi desenvolvido como parte 
do Ouput 2 (Currículo e Material da Formação) do projeto “NOW WHAT?: 
Preparar e Capacitar Jovens  Institucionalizados em Processo de Autono-
mia”, financiado pelo projeto Erasmus+ da União Europeia. O projeto visa a 
preparação adequada e eficaz dos jovens que deixam o sistema de promoção e 
proteção, através de atividades educacionais e de apoio, para que estes possam 
prosseguir uma vida independente. Foram parceiros no projeto quatro países 
europeus: Portugal, Roménia, Albânia e Grécia.

Mais especificamente, o projeto desenvolve e implementa diversas atividades 
com o objetivo de preparar totalmente as crianças e os jovens a sair do sistema 
de assistência do seu país e entrar na vida adulta de forma autónoma. Estas ativ-
idades incluíram uma fase de pesquisa, quando as suas necessidades educacio-
nais foram expressas; um elemento educacional, quando os jovens receberam 
formação para competências específicas de vida e atividades de capacitação, 
das quais a mais importante é o desenvolvimento de uma relação de tutoria 
entre cada indivíduo que sai do sistema e um adulto. No que toca ao conjunto 
de atividades relacionadas com o apoio educacional prestado aos que saem do 
sistema, os parceiros do projeto conceberam, desenvolveram e implementa-
ram uma série de intervenções educacionais designadas por “Workshops de 
Competências para a Vida”. Durante estes workshops, os jovens são formados 
nessas competências  de Vida autónoma e independente, que, de acordo com as 
conclusões internacionais e o relatório NOW WHAT? sobre a análise das suas 
necessidades (Conclusão 1), são necessárias para uma transição suave na saída 
do sistema de acolhimento. A formação inclui áreas temáticas sobre educação, 
alojamento, cidadania, emprego e saúde, de modo a permitir o desenvolvimen-
to das aptidões correspondentes.

Tendo em conta o papel crucial que o formador dos “Workshops de Com-
petências para a Vida” pode e deve desempenhar no sucesso e na eficácia dos 
mesmos, e antes da sua implementação, os parceiros desenvolveram um con-
junto de atividades de apoio direcionadas para os formadores. Essas atividades 
incluem:
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•	 a realização do seminário “Formar os Formadores”, destinado a 15 forma-
dores selecionados de entre os países participantes, organizado pela Univer-
sidade Lusófona;

•	 o desenvolvimento do “Manual do Formador”, com o intuito de apoiar a 
aprendizagem e facilitar o papel dos formadores nos “Workshops de Com-
petências para a Vida”;

•	 o desenvolvimento do currículo e dos materiais educacionais a serem uti-
lizados no ensino de competências de vida aos jovens que saem do sistema 
de promoção e proteção de crianças e jovens.

O presente documento, “Manual do Formador”, inclui as informações 
necessárias que todos os formadores devem ter em consideração antes de realizar 
os workshops, a fim de melhorar a eficiência e a eficácia do processo educacio-
nal desenvolvido para aqueles que saem do sistema de promoção e proteção de 
crianças e jovens. Foi desenvolvido em inglês e será traduzido e adaptado nos 
idiomas dos parceiros do projeto NOW WHAT? (romeno, grego, albanês e 
português), para ser implementado e usado nos países participantes desta par-
ceria, e em todos os outros que se interessem por este problema, mesmo após 
o término do projeto. 

De forma sumária, este Manual contém informações sobre os Direitos da Cri-
ança, com um foco específico nos Direitos da Criança institucionalizada, antes 
de apresentar a situação atual da promoção e proteção de crianças e jovens ao 
nível europeu e ao nível mundial. Num capítulo distinto incluem-se as con-
clusões de estudos sobre a forma como o desenvolvimento das crianças é afe-
tado pela sua experiência no sistema de acolhimento, apenas para realçar a im-
portância de uma transição suave e atempada do sistema de acolhimento para 
uma vida autónoma, sem no entanto negligenciar os problemas que os jovens 
enfrentam durante essa transição. Um outro capítulo é dedicado à necessidade 
crucial de elaborar um plano personalizado para cada jovem que sai do sistema, 
o Plano Pós-Assistência, relativo aos passos que eles decidam adotar durante os 
primeiros meses (ou anos) da idade adulta, sendo dada especial atenção a dois 
dos grupos de jovens mais vulneráveis no sistema: os jovens desacompanhados 
e os as em conflito com a lei. Por fim, foram adicionados ao Manual uma série 
de anexos, que fornecem aos formadores informações práticas e ajuda sobre a 
implementação dos Workshops de competências para a vida.
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Introdução à Formação:  
recursos básicos

A capacitação dos profissionais na área dos sistemas de promoção e de proteção 
de crianças e jovens é uma questão prioritária para as Nações Unidas, para a 
União Europeia e para o Conselho da Europa. Por esse motivo, foram desen-
volvidas várias recomendações europeias para apoiar a formação de profission-
ais de saúde em toda a Europa. Nomeadamente:

As Diretrizes das Nações Unidas para 
os Cuidados Alternativos às Crianças 
afirmam que “todos os prestadores de 
cuidados nas agências e instituições 
de assistência devem ser instruídos 
sobre os Direitos da Criança”.

A Comissão Europeia, através da DG 
Justiça, reafirma a importância de 
se ter “profissionais comprometidos 
e competentes [...] Os profission-
ais qualificados ou assistentes com-
petentes que trabalham para e com 
crianças necessitam de instrução e 
orientação sobre os Direitos da Cri-
ança, sobre as leis e procedimentos de 
proteção à criança e em geral noções 
sobre o desenvolvimento infantil “.

Os parceiros do projeto NOW WHAT?, reconhecendo a grande necessidade da 
realização de um seminário sobre este tema, desenvolveram um programa para 
os formadores que realizarão o acompanhamento dos jovens que saem do siste-
ma durante os Workshops de Competências para a Vida. Esses formadores são 
profissionais com diferentes antecedentes de formação e experiência profissional, 
tais como pedagogos, profissionais de assistência, trabalhadores jovens e assis-
tentes sociais, familiarizados com o sistema de assistência social dos seus países.

Os tópicos selecionados para serem introduzidos e analisados durante a for-
mação dos formadores baseiam-se nas necessidades educacionais destes e nas 
lacunas registadas no apoio e ensino de crianças e jovens no sistema de assistên-
cia. Esses tópicos foram os seguintes:

•	 Os Direitos da Criança
•	 Cuidados alternativos na Europa e no mundo
•	 Prestação de cuidados e desenvolvimento infantil
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•	 Vida e sobrevivência após a saída do sistema
•	 Plano de saída do sistema
•	 Crianças ou Jovens desacompanhadas
•	 Crianças ou Jovens em conflito com a lei

De forma a apoiar e complementar a experiência de aprendizagem dos for-
madores durante o programa de formação, foram desenvolvidos os seguintes 
recursos:

•	 O Manual do Formador com capítulos abrangentes correspondentes aos 
tópicos da formação.

•	 O currículo dos Workshops de Competências para a Vida, incluindo todos 
os planos das sessãos que os formadores devem implementar durante os 
workshops com os jovens que abandonam o sistema.

•	 Uma seleção de materiais educacionais adicionais projetados para serem 
usados pelos formadores, de modo a facilitar a sua missão de formação 
nos workshops de competências para a vida. Esses materiais educacionais 
incluirão os vídeos que documentam a transição da saída do sistema para 
a vida adulta, e que serão produzidos como uma ferramenta de ensino e 
aprendizagem pelos próprios jovens, de forma a envolvê-los no processo de 
formação. Incluem também os materiais do formador, tais como apresen-
tações, livros de atividades e fichas de trabalho, para padronizar o conteúdo 
educacional dos workshops e melhorar a sua qualidade.

Exemplos destes recursos podem ser encontrados como anexos a este documen-
to. Além disso, outro anexo importante deste manual é o “Plano Pós-Sistema” 
(Anexo 1), um documento a ser preenchido por todos os jovens que participam 
no projeto e respetivos tutores. O Plano descreve os passos a serem tomados 
pelos jovens que estão de saída, a fim de alcançarem uma vida autónoma depois 
de deixarem o sistema de acolhimento do seu país. Este plano está intimamente 
ligado ao programa de formação de pessoas que abandonam o sistema, uma 
vez que abrange as mesmas áreas temáticas: o campo temático é apresentado 
durante a formação e durante o processo de orientação são tomadas decisões 
específicas para o mesmo campo temático. Portanto, mesmo que os formadores 
não trabalhem no Plano, considerou-se necessário que eles se familiarizassem 
com outras ferramentas relevantes para o processo de formação de que são 
responsáveis.
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Os Direitos da Criança

             Visão geral

As crianças são titulares de direitos, e não apenas objetos de proteção. Bene-
ficiam de todos os Direitos Humanos fundamentais, sujeitos a regulamentos 
especiais, dadas as suas características específicas. Neste capítulo serão apresen-
tados dois dos principais textos internacionais sobre esta questão, em particular 
a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989) e o Manual de 
legislação europeia sobre os Direitos da Criança (2015). Além dos direitos bási-
cos das crianças incluídos na Convenção, será dada atenção especial aos direitos 
das crianças em “cuidados alternativos”. 

Direitos Humanos
“Direitos Humanos” é uma expressão utilizada para definir um sistema de reivin-
dicações que se aplicam a todas as pessoas e que todos devem conhecer e respeitar.
Esses direitos resultam da definição de existência humana e baseiam-se no res-
peito pela dignidade e valor de cada pessoa, independentemente de sexo, raça, 
idade, nacionalidade, idioma e religião. Os Direitos Humanos, embora carac-
terizados como “inerentes” a todo ser humano, não são “naturais” nem “dados”, 
mas antes reivindicações sociais que precisam de ser respeitadas em termos 
de reconhecimento. Não são privilégios, nem presentes oferecidos de acordo 
com a disposição ou critério de qualquer senhor ou governo. Não podem ser 
retirados ou desrespeitados e não podem cessar, mesmo que uma pessoa tenha 
cometido um crime ou violado uma lei (Nações Unidas, 2005). Estes “Direitos 
Humanos” permitem a existência, a criação e o desenvolvimento das nossas 
virtudes humanas e ajudam-nos a viver em paz.

Assim como existem os Direitos Humanos, definidos e protegidos pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, as crianças também têm dire-
itos, protegidos pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 
(UNICEF). A Convenção contém 54 artigos e foi assinada por quase todos os 
países do mundo desde o início dos anos 90.

Direitos da Criança
Ao abrigo do direito internacional, a Convenção Internacional dos Direitos da Cri-
ança (CDC), que será apresentada em detalhe mais à frente, estabelece no Artigo 1.º 
que “criança significa todo o ser humano com menos de dezoito anos”. Este é também 
o parâmetro legal atualmente utilizado na Europa para definir o que é uma criança.
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De acordo com a legislação da UE, não há uma definição formal e única de 
“criança” estabelecida em qualquer dos tratados, legislação subordinada ou 
jurisprudência. A definição de criança pode variar consideravelmente de acor-
do com a legislação da UE, dependendo do contexto regulatório. Por exemplo, 
a legislação da UE que rege os direitos de livre circulação dos cidadãos da UE 
e dos seus familiares define “filhos” como “descendentes diretos com menos de 
21 anos de idade ou dependentes”, apoiando-se essencialmente numa questão 
biológica e económica, por oposição a uma questão baseada na menoridade.

No Conselho da Europa, a maioria dos instrumentos relacionados com crianças 
adotam a definição de criança da CDC, que geralmente é o texto mais impor-
tante sobre os Direitos da Criança. A Convenção Internacional dos Direitos 
da Criança, de 1989, assinada por 191 países, regula as obrigações dos Estados 
de proteger e promover os Direitos da Criança. Foi adotada por unanimidade 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989 e entrou em vigor a 2 de 
setembro de 1990. Até ao momento, foi ratificada por 193 países.

Inclui três categorias principais de direitos: 
•	 Proteção (contra todas as formas de abuso, exploração, discriminação, rac-

ismo, etc.)
•	 Benefícios (direito à educação, saúde, bem-estar, entretenimento, etc.)
•	 Participação (direito de expressar uma opinião, informação, lazer, etc.)

Como apresentado abaixo:

Convenção Internacional dos Direitos da Criança
Resumidamente, a Convenção inclui os seguintes artigos:

Artigo 1.º: Nos termos da presente 
Convenção, criança é todo o ser hu-
mano menor de 18 anos, salvo se, nos 
termos da lei que lhe for aplicável, 
atingir a maioridade mais cedo.

Artigo 2.º: Os Estados Partes com-
prometem-se a respeitar e a garan-
tir os direitos previstos na presente 
Convenção a todas as crianças que se 
encontrem sujeitas à sua jurisdição, 
sem discriminação alguma, indepen-
dentemente de qualquer consideração 
de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou outra da criança, 
de seus pais ou representantes legais, 
ou da sua origem nacional, étnica ou 
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social, fortuna, incapacidade, nasci-
mento ou de qualquer outra situação.

Artigo 3.º: Todas as decisões relativas 
a crianças, adotadas por instituições 
públicas ou privadas de proteção so-
cial, por tribunais, autoridades ad-
ministrativas ou órgãos legislativos, 
terão primacialmente em conta o in-
teresse superior da criança.
Os Estados Partes comprometem-se 
a garantir à criança a proteção e os 
cuidados necessários ao seu bem-es-
tar, tendo em conta os direitos e de-
veres dos pais, representantes legais 
ou outras pessoas que a tenham legal-
mente a seu cargo e, para este efeito, 
tomam todas as medidas legislativas e 
administrativas adequadas.

Artigo 4.º: Os Estados Partes com-
prometem-se a tomar todas as me-
didas legislativas, administrativas e 
outras necessárias à realização dos 
direitos reconhecidos pela presente 
Convenção. 

Artigo 5.º: Os Estados Partes respei-
tam as responsabilidades, direitos e 
deveres dos pais e, sendo caso disso, 
dos membros da família alargada ou 
da comunidade nos termos dos cos-
tumes locais, dos representantes le-
gais ou de outras pessoas que tenham 
a criança legalmente a seu cargo, de 
assegurar à criança, de forma com-
patível com o desenvolvimento das 
suas capacidades, a orientação e os 

conselhos adequados ao exercício dos 
direitos que lhe são reconhecidos pela 
presente Convenção.

Artigo 6.º: Os Estados Partes recon-
hecem à criança o direito inerente à 
vida.

Artigo 7.º: A criança deve ser regis-
tada imediatamente após o seu nasci-
mento, tendo o direito a um nome e o 
direito a adquirir uma nacionalidade.

Artigo 8.º: Os Estados Partes com-
prometem-se a respeitar o Direito da 
Criança a preservar a sua identidade, 
incluindo a nacionalidade, o nome e 
relações familiares, nos termos da lei, 
sem ingerência ilegal.

Artigo 9.º: Os Estados Partes gar-
antem que a criança não é separada 
dos seus pais contra a vontade destes, 
salvo se as autoridades competentes 
decidirem, sem prejuízo de revisão ju-
dicial e de harmonia com a legislação 
e o processo aplicáveis, que essa sepa-
ração é necessária no interesse superi-
or da criança.

Artigo 10.º: Todos os pedidos for-
mulados por uma criança ou por seus 
pais para entrar num Estado Parte ou 
para o deixar, com o fim de reunifi-
cação familiar, são considerados pelos 
Estados Partes de forma positiva, com 
humanidade e diligência.
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Artigo 11.º: Os Estados Partes tomam 
as medidas adequadas para combater 
a deslocação e a retenção ilícitas de 
crianças no estrangeiro.

Artigo 12.º: Os Estados Partes gar-
antem à criança com capacidade de 
discernimento o direito de exprim-
ir livremente a sua opinião sobre as 
questões que lhe respeitem, sendo 
devidamente tomadas em consider-
ação as opiniões da criança, de acordo 
com a sua idade e maturidade.

Artigo 13.º: A criança tem direito à 
liberdade de expressão. Este direito 
compreende a liberdade de procurar, 
receber e expandir informações e ide-
ias de toda a espécie, sem consideração 
de fronteiras, sob forma oral, escrita, 
impressa ou artística ou por qualquer 
outro meio à escolha da criança.

Artigo 14.º: Os Estados Partes respei-
tam o direito da criança à liberdade 
de pensamento, de consciência e de 
religião.

Artigo 15.º: Os Estados Partes recon-
hecem os Direitos da Criança à liber-
dade de associação e à liberdade de 
reunião pacífica.

Artigo 16.º: Nenhuma criança pode 
ser sujeita a intromissões arbitrárias 
ou ilegais na sua vida privada, na sua 
família, no seu domicílio ou corre-
spondência, nem a ofensas ilegais à 
sua honra e reputação.

Artigo 17.º: Os Estados Partes recon-
hecem a importância da função exer-
cida pelos órgãos de comunicação so-
cial e asseguram o acesso da criança à 
informação e a documentos proveni-
entes de fontes nacionais e internacio-
nais diversas, nomeadamente aqueles 
que visem promover o seu bem-estar 
social, espiritual e moral, assim como 
a sua saúde física e mental.

Artigo 18.º: Os Estados Partes dil-
igenciam de forma a assegurar o 
reconhecimento do princípio segun-
do o qual ambos os pais têm uma re-
sponsabilidade comum na educação 
e no desenvolvimento da criança. A 
responsabilidade de educar a criança 
e de assegurar o seu desenvolvimento 
cabe primacialmente aos pais e, sendo 
caso disso, aos representantes legais. 
O interesse superior da criança deve 
constituir a sua preocupação funda-
mental.

Artigo 19.º: Os Estados Partes 
tomam todas as medidas legislativas, 
administrativas, sociais e educativas 
adequadas à proteção da criança con-
tra todas as formas de violência física 
ou mental, dano ou sevícia, abandono 
ou tratamento negligente, maus-tra-
tos ou exploração, incluindo a vi-
olência sexual, enquanto se encontrar 
sob a guarda de seus pais ou de um 
deles, dos representantes legais ou de 
qualquer outra pessoa a cuja guarda 
haja sido confiada.
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Artigo 20.º: A criança temporária ou 
definitivamente privada do seu ambi-
ente familiar ou que, no seu interesse 
superior, não possa ser deixada em tal 
ambiente, tem direito à proteção e as-
sistência especiais do Estado.

Artigo 21.º: Os Estados Partes que 
reconhecem e ou permitem a adoção 
asseguram que o interesse superior da 
criança será a consideração primordi-
al neste domínio.

Artigo 22.º: Os Estados Partes tomam 
as medidas necessárias para que a cri-
ança que requeira o estatuto de refu-
giado ou que seja considerada refu-
giado, de harmonia com as normas e 
processos de direito internacional ou 
nacional aplicáveis, quer se encontre 
só, quer acompanhada de seus pais ou 
de qualquer outra pessoa, beneficie de 
adequada proteção e assistência hu-
manitária.

Artigo 23.º: Os Estados Partes recon-
hecem à criança mental e fisicamente 
deficiente o direito a uma vida plena 
e decente em condições que garantam 
a sua dignidade, favoreçam a sua au-
tonomia e facilitem a sua participação 
ativa na vida da comunidade.

Artigo 24.º: Os Estados Partes recon-
hecem à criança o direito a gozar do 
melhor estado de saúde possível e a 
beneficiar de serviços médicos e de 
restabelecimento da sua saúde.

Artigo 25.º: Os Estados Partes recon-
hecem à criança que foi objeto de 
uma medida de colocação num es-
tabelecimento pelas autoridades 
competentes, para fins de assistên-
cia, proteção ou tratamento físico ou 
mental, o direito à revisão periódica 
do tratamento a que foi submetida 
e de quaisquer outras circunstâncias 
ligadas à sua colocação.

Artigo 26.º: Os Estados Partes recon-
hecem à criança o direito de benefi-
ciar da segurança social, incluindo o 
seguro social.

Artigo 27.º: Os Estados Partes recon-
hecem à criança o direito a um nível 
de vida suficiente, de forma a permitir 
o seu desenvolvimento físico, mental, 
espiritual, moral e social.

Artigo 28.º: Todas as crianças têm o 
direito de frequentar a escola e de ter 
oportunidades iguais. O Estado deve 
tomar medidas para garantir que as 
crianças estejam matriculadas e não 
abandonem a escola. A disciplina 
escolar deve ser assegurada de forma 
compatível com a dignidade humana 
da criança.

Artigo 29.º: A educação da criança 
deve promover o desenvolvimento da 
sua personalidade, dos seus dons e ap-
tidões e inculcar nela o respeito pelos 
Direitos Humanos, pelas diferentes 
culturas e pelo meio ambiente. 
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Artigo 30.º: Nos Estados em que 
existam minorias étnicas, religiosas 
ou linguísticas ou pessoas de origem 
indígena, nenhuma criança indígena 
ou que pertença a uma dessas mino-
rias poderá ser privada do direito de, 
conjuntamente com membros do seu 
grupo, ter a sua própria vida cultural, 
professar e praticar a sua própria re-
ligião ou utilizar a sua própria língua.

Artigo 31.º: Os Estados Partes recon-
hecem à criança o direito ao repouso e 
aos tempos livres, o direito de partic-
ipar em jogos e atividades recreativas 
próprias da sua idade e de participar 
livremente na vida cultural e artística.

Artigo 32.º: Os Estados Partes recon-
hecem à criança o direito de ser pro-
tegida contra a exploração económica 
ou a sujeição a trabalhos perigosos 
ou capazes de comprometer a sua ed-
ucação, prejudicar a sua saúde ou o 
seu desenvolvimento físico, mental, 
espiritual, moral ou social.

Artigo 33.º: Os Estados Partes ado-
tam todas as medidas adequadas, in-
cluindo medidas legislativas, admin-
istrativas, sociais e educativas para 
proteger as crianças contra o consumo 
ilícito de estupefacientes e de substân-
cias psicotrópicas.

Artigo 34.º: Os Estados Partes com-
prometem-se a proteger a criança 
contra todas as formas de exploração 
e de violência sexuais.

Artigo 35.º: Os Estados Partes tomam 
todas as medidas adequadas, nos pla-
nos nacional, bilateral e multilateral, 
para impedir o rapto, a venda ou o 
tráfico de crianças, independente-
mente do seu fim ou forma.

Artigo 36.º: Os Estados Partes prote-
gem a criança contra todas as formas 
de exploração prejudiciais a qualquer 
aspeto do seu bem-estar.   
Artigo 37.º: Nenhuma criança será 
submetida à tortura ou a penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou de-
gradantes. É proibida a aplicação da 
pena de morte e a prisão perpétua sem 
possibilidade de libertação às crianças. 
A captura, detenção ou prisão de uma 
criança devem ser conformes à lei, 
serão utilizadas unicamente como 
medida de último recurso e terão a 
duração mais breve possível.

Artigo 38.º: Os Estados Partes com-
prometem-se a respeitar e a fazer 
respeitar as normas de direito hu-
manitário internacional que lhes se-
jam aplicáveis em caso de conflito 
armado e que se mostrem relevantes 
para a criança.

Artigo 39.º: Os Estados Partes tomam 
todas as medidas adequadas para pro-
mover a recuperação física e psicológi-
ca e a reinserção social da criança víti-
ma.
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Artigo 40.º: Os Estados Partes recon-
hecem à criança suspeita, acusada ou 
que se reconheceu ter infringido a 
lei penal, o direito a um tratamento 
capaz de favorecer o seu sentido de 
dignidade e valor.

Artigo 41.º: Nenhuma disposição 
da presente Convenção afeta as dis-
posições mais favoráveis à realização 
dos Direitos da Criança que possam 
figurar na legislação de um Estado 
Parte.

Manual de legislação europeia sobre os Direitos da Criança

Em relação à questão dos cuidados infantis alternativos, em 2015, foi elabora-
do pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) e pelo 
Conselho da Europa, em conjunto com a Secretaria do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, o manual de legislação europeia sobre os Direitos da 
Criança.

Entre outros textos relativos aos Direitos da Criança, o manual inclui também 
os seguintes excertos sobre os princípios gerais de “cuidados alternativos”, sobre 
a colocação de crianças em sistemas de assistência, e sobre a adoção: 

Cuidados alternativos: Princípios Básicos 1

Questões fundamentais: 
•	 Os “cuidados alternativos” constituem uma medida de proteção tem-

porária.
•	 O direito internacional confirma que se deve preferir o acolhimento famil-

iar ao acolhimento residencial.
•	 As crianças têm o direito de receber informações e de exprimir a sua opin-

ião sobre a sua colocação em “cuidados alternativos”.

1 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-eu-
ropean-law-rights-of-the-child_en.pdf

Artigos 42.º- 54.º: Os Estados Par-
tes comprometem-se a tornar am-
plamente conhecidos, por meios ati-
vos e adequados, os princípios e as 
disposições da presente Convenção. 
Um Comité Especial da ONU mon-
itoriza a implementação da Con-
venção em todos os Estado Parte. 
Os Estados Partes devem enviar 
relatórios a cada cinco anos e após 
examiná-los, a Comissão pode fazer 
sugestões e recomendações de ordem 
geral aos mesmos.
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Os princípios gerais relacionados com os “cuidados alternativos” são:
•	 Os “cuidados alternativos” são uma medida protetora que garante a segu-

rança temporária das crianças e facilita o retorno destas à sua família sem-
pre que possível. Idealmente, trata-se de uma solução temporária.

•	 O direito internacional confirma que os cuidados num contexto familiar 
(como a colocação numa família de acolhimento) constituem a melhor 
forma de “cuidados alternativos” para assegurar a proteção e o desenvolvi-
mento das crianças.

•	 O direito da criança a ter um tutor ou um representante legal é fundamen-
tal para garantir os seus direitos mais gerais.

•	 Existe a obrigação legal de tomar medidas positivas para garantir que o pro-
cesso decisório sobre a colocação de uma criança se pauta pelo seu interesse 
superior e que a sua opinião é tida em conta.

•	 Os direitos mais gerais das crianças, continuam a ser aplicáveis em caso 
de colocação sob “cuidados alternativos” (acolhimento familiar ou resi-
dencial). Estão incluídos os seus direitos civis e políticos (por exemplo, os 
direitos à vida privada, à liberdade de expressão, à liberdade de religião e 
à proteção contra todas as formas de violência) e os seus direitos socioeco-
nómicos (incluindo os direitos à educação, à saúde e à participação na vida 
cultural).

Colocação de crianças sob “cuidados alternativos”

Questões fundamentais
•	 No quadro legislativo do Conselho da Europa, a colocação de uma criança 

sob “cuidados alternativos” deve ser prevista por lei, prosseguir um objetivo 
legítimo e ser necessária numa sociedade democrática. Para o fazer, a auto-
ridade competente deve apresentar razões pertinentes e suficientes.

•	 Segundo a legislação do Conselho da Europa, o processo decisório deve 
respeitar determinadas garantias processuais.

Nesta secção do Manual, afirma-se claramente que: “Mesmo quando colocadas 
em “cuidados alternativos”, as crianças têm o direito de manter contato com 
os pais. […] Dado que a colocação em “cuidados alternativos” normalmente 
deve ser uma medida temporária, manter as relações familiares é essencial para 
garantir o retorno bem-sucedido da criança à sua família.” 
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Adoção 

Questões fundamentais
•	 A adoção assegura “cuidados alternativos” às crianças que não podem per-

manecer nas suas famílias biológicas.
•	 Na adoção, a consideração primordial deve ser o interesse superior da cri-

ança.
•	 Tanto a lei da UE como a do Conselho da Europa não preveem o direito de 

adotar, mas o processo de adoção deve respeitar determinados critérios para 
garantir que corresponde ao interesse superior da criança.

Segundo o direito internacional, o interesse superior da criança deve ser a con-
sideração primordial nos casos de adoção. Além do princípio do interesse su-
perior, há outros princípios gerais da CDC que também orientam e apoiam a 
sua aplicação no contexto da adoção: a não discriminação, o direito à vida, à 
sobrevivência e ao desenvolvimento e o respeito pela opinião das crianças. De 
particular relevância é o Comitê Geral da ONU sobre os Direitos da Criança 
Nº 14, sobre o “direito da criança de ter os seus melhores interesses como 
principal consideração”. O Comentário Geral n.º 14 do Comité dos Direitos 
da Criança das Nações Unidas sobre o “direito da criança a que o seu interesse 
superior seja primacialmente tido em conta” assume aqui especial relevância.
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“Cuidados alternativos” 
na Europa e no mundo

                   Síntese

Os “cuidados alternativos” são uma medida protetora que garante a segurança 
das crianças, quando as suas famílias não lhes podem proporcionar cuidados, 
proteção e desenvolvimento. Todos os países estabeleceram sistemas de “cuida-
dos alternativos” para as suas crianças, num esforço de facilitar o seu desen-
volvimento, o retorno às famílias e a integração na sociedade. Este capítulo 
apresentará a situação atual dos “cuidados alternativos” na Europa e no resto 
do mundo, com um enfoque especial nas características das crianças residentes 
em instituições de “cuidados alternativos”, bem como em algumas conclusões 
comuns sobre os sistemas de “cuidados alternativos” de diferentes países. Por 
fim, será abordada a necessidade de desinstitucionalização das crianças, pro-
movendo em vez disso, serviços e acolhimento familiar e comunitário. 

Introdução
Antes de discutir a prestação de “cuidados alternativos” na Europa, é útil es-
clarecer os termos usados para esta discussão. A tabela seguinte apresenta os 
termos usados para esta secção2: 

Cuidados alternativos: Cuidados prestados a crianças privadas de cuidados 
parentais.

Serviços comunitários: Serviços diretamente acessíveis ao nível da comuni-
dade, tais como: serviços de fortalecimento da família (cursos e sessões para 
pais, promoção de relacionamentos positivos entre pais e filhos, capacitação 
de resolução de conflitos) e serviços sociais de apoio, como creches, serviços de 
mediação e conciliação, tratamento de abuso de substâncias, assistência finan-
ceira e serviços para pais e filhos com deficiência.

Acolhimento de base familiar: Uma forma de cuidado alternativo em que a 
criança é colocada numa família que não a sua família de origem (por exemplo, 
cuidados de outros familiares, assistência social).

2  https://www.openingdoors.eu/wp-content/uploads/2013/05/DI_Lessons_
Learned.pdf
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Acolhimento tutelado: Situações em que as crianças são colocadas em “cuida-
dos alternativos”, por uma autoridade competente, no ambiente doméstico de 
uma família que foi selecionada, qualificada, aprovada e supervisionada para 
prestar esses cuidados e que não seja a própria família das crianças. Os acolhi-
mentos tutelados podem responder a inúmeras situações diversas (por exem-
plo, acolhimento tutelado de emergência, acolhimento tutelado temporário, 
acolhimento tutelado a longa duração, acolhimento tutelado terapêutico, acol-
himento tutelado a pais e filhos, etc.).

Acolhimento institucional: Os cuidados são prestados em ambientes residen-
ciais (geralmente grandes) e que não são construídos em torno das necessidades 
da criança, nem oferecem uma atmosfera de família ou de pequenos grupos, 
e exibem as características típicas da cultura institucional (despersonalização, 
rigidez da rotina, tratamento de bloco, distância social, dependência, falta de 
responsabilidade, etc.).

Acolhimento residencial: Cuidados prestados em qualquer ambiente de grupo 
não familiar, como locais seguros para acolhimento de emergência, centros de 
transição em situações de emergência e todas as outras instituições de acolhi-
mento residencial de curta e longa duração, incluindo casas de grupo.

Desinstitucionalização de crianças: Processo orientado por políticas de refor-
ma do sistema de “cuidados alternativos” de um país, que visa principalmente 
diminuir a dependência do acolhimento institucional e residencial com um 
aumento complementar de cuidados e serviços baseados na família e na co-
munidade, evitando a separação dos filhos dos seus pais, providenciando apoio 
adequado às crianças, famílias e comunidades e preparando o processo de saída 
da tutela dos serviços de promoção e proteção, garantindo a inclusão social 
daqueles que se encontram nessa fase de transição para uma vida autónoma.

População de crianças nos cuidados

O artigo 27.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
(CDC) concede a cada criança o “direito a um nível de vida suficiente, de for-
ma a permitir o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social“ 
e assegura que “cabe, em primeiro lugar, aos pais e às pessoas que têm a criança 
a seu cargo a responsabilidade de garantir, dentro das suas possibilidades e 
disponibilidades económicas, as condições de vida necessárias ao desenvolvi-
mento da criança” (Assembleia Geral das Nações Unidas, 1989). Além disso, 



21

o artigo 18.º da CDC afirma que “a 
responsabilidade de educar a criança 
e de assegurar o seu desenvolvimen-
to cabe primacialmente aos pais ou, 
sendo caso disso, aos representantes 
legais” (Assembleia Geral das Nações 
Unidas, 1989). 

Contudo, existem muitas condições 
nas quais os pais podem ser inca-
pazes de cumprir essas obrigações, 
deixando os seus filhos sem os dev-
idos cuidados e proteção parental. 
Nessas circunstâncias, os pais podem 
decidir que são incapazes ou não es-
tão dispostos a providenciar bens es-
senciais como comida, roupas, abri-
go, assistência médica, proteção e/
ou educação, ou pode ser o Estado 
a intervir e retirar esses filhos. Tais 
situações podem resultar de vários 
fatores muito diversos, incluindo po-
breza, problemas de saúde, violência 
doméstica ou comunitária, estigma, 
emergências ou abuso de substâncias. 
Embora a maioria dos Estados euro-
peus exclua oficialmente a pobreza e 
a privação material como razões para 
a colocação de uma criança numa in-
stituição de “cuidados alternativos”, 
essas são frequentemente causas sub-
jacentes à separação da família. Atual-
mente, quer por falta de provas quer 
por omissão de testemunhos durante 
os inquéritos, as decisões que levam 
à entrada de crianças nos “cuidados 
alternativos” omitem que a pobreza e 
a exclusão social são fatores determi-
nantes. Em geral, a decisão de separar 
as crianças do seu ambiente familiar 

não está relacionada com um único 
problema, mas antes com uma com-
binação de fatores como sejam pobre-
za material, habitação inadequada, 
família monoparental, falta de apoio 
ginecológico e planeamento familiar 
(resultando em gestações indeseja-
das e/ou não monitorizadas), falta 
de aptidões parentais, falta de acesso 
a assistência social, falta de apoio da 
família alargada, desemprego, falta de 
acesso a creches e serviços especial-
izados para crianças com deficiência, 
condições de saúde das crianças ou 
dos pais, uso indevido de substâncias 
ilegais, estigma e discriminação. Se es-
tes fatores não forem adequadamente 
tratados, a situação na família pode 
escalar e levar a negligência, abuso e 
violência (Eurochild, 2012a: 12-13). 
Essa perda de cuidados e proteção dos 
pais pode resultar na necessidade de 
colocação das crianças em instituições 
de “cuidados alternativos”. O artigo 
20.º da CDC estipula que os Estados 
Partes são responsáveis por garantir 
esse cuidado em situações em que as 
crianças são “temporária ou definitiv-
amente privadas do seu ambiente fa-
miliar” (Assembleia Geral das Nações 
Unidas, 1989).

Embora a maior parte da literatura 
científica disponível se tenha concen-
trado em documentar as condições 
em que vivem as crianças em “cuida-
dos alternativos” (particularmente os 
cuidados institucionais) e os possíveis 
efeitos no desenvolvimento e funcio-
namento da criança, tem havido ain-
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da assim algumas tentativas de quantificar o número de crianças que vivem 
nos diferentes tipos de “cuidados alternativos”. Por outro lado, as estimativas 
disponíveis têm sido publicadas frequentemente com informações limitadas 
sobre os métodos utilizados para as obter, deixando margem para dúvidas so-
bre a sua fiabilidade e cobertura real3. Uma cifra frequentemente citada, que 
remonta à década de 1980, apontava que entre seis a oito milhões de crianças 
viviam em instituições de “cuidados alternativos” em todo o mundo. De mo-
mento, a última estimativa global, publicada em 2009, colocava o número de 
crianças em acolhimento institucional para mais de dois milhões, com a Eu-
ropa Central e Oriental a representar o número mais alto registado, com cerca 
de 800 000 crianças em acolhimento institucional (United Nations Children’s 
Fund, 2009). Mais recentemente, o projeto Transformative Monitoring for 
Enhanced Equity (TransMonEE) estimou que, em 2012, na União Europeia 
e em 22 países (TransMonEE, 2014), mais de 1,4 milhões de crianças estavam 
em “cuidados alternativos” oficiais (por exemplo, acolhimento residencial ou 
familiar, assistência social ou tutela). Na América Latina e nas Caraíbas, uma 
estimativa publicada em 2013, com base em dados de 27 países da região, co-
locava o número de crianças em acolhimento residencial para cerca de 240.000 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2013).

Relativamente à situação das crianças sob cuidados na Europa, num estudo 
realizado pela Eurochild com informações sobre crianças em “cuidados alterna-
tivos” - incluindo cuidados residenciais, comunitários e familiares (Eurochild, 
2010), estimou-se que 1 milhão de crianças vivem em “cuidados alternativos” 
em toda a UE, representando aproximadamente 1% da população infantil. 
Além disso, de acordo com dados do relatório da UNICEF “At Home or in a 
Home?” (2010), em 2007, aproximadamente 1,3 milhões de crianças viviam 
em vários tipos de “cuidados alternativos” na Europa, das quais 600 000 em 
acolhimento residencial. A proporção de crianças em sistemas de “cuidados 
alternativos” varia entre os países. Na Letónia, por exemplo, cerca de 2,2% das 
crianças são levadas para “cuidados alternativos”. Na Suécia, aproximadamente 
0,66% da população infantil é afetada. Na Roménia, aproximadamente 1,6% 
da população infantil está sob proteção especial - mais ou menos inalterada 
desde 1997 (1,66% das crianças)4.

3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213416302873
4 https://www.eurochild.org/fileadmin/public/05_Library/Thematic_priorities/06_
Children_in_Alternative_Care/Eurochild/FINAL_EXEC_SUMMARY.pdf
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Características dos no sistema de “cuidados alternativos” na Europa

Apesar de algumas dificuldades em descrever os “cuidados alternativos” para 
crianças na Europa como uma instituição única, existem algumas característi-
cas que podem fornecer uma imagem clara da prestação desse tipo de acolhi-
mento, conforme apresentado no estudo intitulado “Foster Care Models in 
Europe”, por Maja Laklija, em 2011. O autor faz as seguintes observações:

“As características básicas dos ‘cuidados alternativos’ a crianças nos países da 
Europa Central e de Leste são: 1) maior necessidade de cuidados a crianças fora 
das suas famílias, 2) elevada percentagem de crianças em instituições infantis e 
3) fraco histórico de formas alternativas de acolhimento de crianças, como se-
jam acolhimento familiar e lares familiares” (Ajduković, 2004, conforme Lak-
lija, 2011). Após a queda do comunismo, na década de 1990, verifica-se uma 
lenta mudança nos países socialistas em relação à herança política e ideológica 
e às políticas de assistência institucionalizada, que está agora a ser gradualmente 
desinstitucionalizada. Os decisores políticos nesses países seguem a experiência 
dos países desenvolvidos e trabalham para aumentar o número de famílias ad-
otivas. No processo, são apoiados pelo Banco Mundial, UE, UNICEF, Caritas, 
Save the Children, Open Society Institute, Sida e outras organizações. Além da 
Hungria e da Polónia, a Roménia é um bom exemplo de mudanças bem-suce-
didas nessa área (Laklija, 2011).

As principais características dos cuidados às crianças nos países da Europa 
Ocidental são: 1) uma percentagem relativamente pequena de crianças colo-
cadas em instituições, 2) um sistema de assistência social bem desenvolvido e 
3) uma ampla variedade de formas alternativas de cuidados (Ajduković, 2004, 
conforme Laklija, 2011). No entanto, existem diferenças entre os países, de-
pendendo das suas políticas socioeconómicas. Por exemplo, os países com de-
mocracia liberal (Reino Unido) têm possibilidades financeiras, mas carecem 
de políticas governamentais de apoio a pais adotivos (Curtis, Dale e Kendall, 
1999, George, Oudenhoven e Wazir, 2003, conforme Laklija, 2011.). Conse-
quentemente, a prática mostra que os países mais desenvolvidos do Ocidente 
concederam assistência social a mecanismos informais na sociedade e que o 
papel do governo é comparativamente insignificante. Também existem dif-
erenças regionais notáveis nos direitos dos pais adotivos, resultando na redução 
da competência da assistência social a nível local (Ajduković, 2005, conforme 
Laklija, 2011).
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Pelo contrário, nos sistemas democráticos com uma forte política social, ou 
seja, nos chamados países nórdicos, o governo desempenha um papel impor-
tante na promoção e profissionalização da assistência social. No entanto, es-
tes também estão a ser cada vez mais confrontados com as mesmas restrições 
políticas e económicas dos países democráticos liberais (George, Oudenhoven 
e Wazir, 2003, conforme Laklija, 2011).

Por outro lado, para além das semelhanças nos sistemas de atendimento alter-
nativo em diferentes regiões da Europa, algumas características complementar-
es podem ser adicionadas para os descrever, como se apresenta abaixo.

Uso generalizado do sistema de assistência

Segundo diferentes estudos, os “cuidados alternativos” e institucionais ainda 
são amplamente utilizados para crianças sem cuidados parentais adequados na 
Europa. Embora a maioria dos países reconheça que a colocação numa institu-
ição é a solução de último recurso, depois dos serviços de apoio à família e dos 
cuidados familiares, o número de crianças nas instituições é estável ou está em 
crescimento em vários países da UE. Na República Checa, por exemplo, apenas 
cerca de 25% das crianças estão em instituições de acolhimento e o número 
de crianças em instituições aumentou desde 2000 (UNICEF Transmonee). A 
Letónia e a Lituânia também registaram um aumento no número de crianças 
em instituições. Desde que a nova legislação foi introduzida na Roménia, o 
número de colocações em “cuidados alternativos” aumentou 35% em relação 
a janeiro de 2005. No entanto, estima-se que 24 126 crianças ainda se encon-
tram em acolhimentos residenciais (2008).

Grupos vulneráveis no sistema de assistência

Outra questão apontada em vários estudos é o facto de certos grupos vul-
neráveis de crianças estarem sobre-representados nos sistemas de cuidados da 
Europa. Um exemplo disso são as crianças ciganas e as crianças com deficiên-
cia. Na Bulgária, por exemplo, as crianças ciganas representam cerca de 45% 
das crianças no sistema de assistência. Na República Checa, em 2007, 24% 
das crianças em lares eram ciganos. Na Hungria, as crianças de origem cigana 
estão sobre-representadas nas instituições, comparativamente à sua proporção 
na população como um todo (oficialmente não é permitido registar dados com 
base na origem étnica por questões de direito à privacidade). A institucional-
ização de crianças com deficiência é uma grande preocupação em muitos países 
da UE. Na Letónia, o estudo Eurochild relata que os municípios não têm re-
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cursos para dar apoio adicional a crianças com distúrbios físicos ou comporta-
mentais menores. A colocação de crianças em instituições evita esse encargo, 
já que não ficam sob a autoridade do município. Por fim, os recentes fluxos 
migratórios acrescentaram outro grupo vulnerável altamente representado nos 
“cuidados alternativos”: o grupo de crianças desacompanhadas, especialmente 
nos países que recebem o maior número de migrantes, como a Grécia e a Itália.

Os Direitos das Crianças no sistema de assistência

Embora a maioria dos países europeus possua normas para proteger os direitos 
das crianças nos “cuidados alternativos”, em muitos casos a sua implementação 
é fraca. Ainda existem vários países (por exemplo, Grécia, Letónia e República 
Checa) onde as normas ainda não se encontram totalmente implementadas. 
No que diz respeito à monitorização das normas, em muitos países, encontra-
mos falta de dados, enquanto noutros, como a Estónia, a Finlândia e a Suécia, 
são regularmente publicados relatórios. Noutros países, como o Reino Unido, 
o tempo e os custos envolvidos na regulamentação, monitorização e inspeção 
são vistos como desproporcionais aos benefícios reais em termos de aperfeiçoa-
mento dos serviços.

O envolvimento de crianças e pais no processo de tomada de decisão perman-
ece ainda pouco habitual em muitos países europeus. No caso da Irlanda, os 
regulamentos, as normas e a legislação são significativos em comparação com 
outros países, a realidade da consulta adequada às crianças e às suas famílias é 
uma questão distinta. A supervisão dos Serviços Sociais na Irlanda constatou 
que “planeamento de cuidados continuava a ser mais frequentemente determi-
nado por gestão de crise do que por um planeamento a longo prazo”, no qual 
a expressão da opinião da criança e da família pode não ser consideradas. No 
Reino Unido, embora tenham já sido feitos progressos no que diz respeito ao 
envolvimento das crianças no planeamento dos seus próprios “cuidados alter-
nativos”, ainda existe muita margem para melhorias.

Desinstitucionalização

Hoje em dia existe um consenso crescente de que os cuidados institucional-
izados simplesmente não são compatíveis com uma abordagem baseada em 
Direitos Humanos. O tratamento em massa típico das instituições é total-
mente desajustado para a prestação de serviços numa sociedade moderna, por 
não reconhecer as necessidades individuais, nem capacitar os utilizadores, as 
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famílias e as comunidades. Não é, assim, claramente, um sistema adequado 
relativamente aos direitos e necessidades de desenvolvimento das crianças.
Vários países começaram a desmontar progressivamente os seus sistemas de 
“cuidados alternativos” reintegrando as crianças nas suas famílias e comuni-
dades, mas o processo está ainda longe de se encontrar concluído. A desinsti-
tucionalização, também conhecida como a transição dos cuidados institucio-
nais para cuidados de base familiar e comunitária, pode ser definida como o 
processo orientado por políticas de reforma do sistema de “cuidados alternati-
vos” de um país, que visa principalmente:

•	 Diminuir a dependência de cuidados institucionais e residenciais com um 
aumento complementar de cuidados e serviços familiares e comunitários;

•	 Impedir a separação das crianças dos pais, fornecendo apoio adequado às 
crianças, famílias e comunidades;

•	 Preparar o processo de saída dos sistemas de assistência, garantindo a in-
clusão social para os jovens em questão e uma transição suave para uma 
vida independente.

A desinstitucionalização é, portanto, uma estratégia para tirar as crianças das 
instituições, mas também para evitar novas colocações. Uma avaliação mi-
nuciosa das necessidades de cada criança deve ser conduzida de forma a evitar 
e identificar negligência, abuso e abandono de crianças, e deve-se evitar a sepa-
ração desnecessária de crianças e famílias por meio de uma ampla variedade de 
medidas de apoio.

Neste contexto, os objetivos últimos das reformas sistémicas são evitar a neces-
sidade de “cuidados alternativos”, proteger os direitos das crianças que vivem 
em “cuidados alternativos” e melhorar a qualidade dos cuidados que lhes são 
prestados. O relatório das Nações Unidas, Guidelines for the alternative care 
of children, representa a estrutura fundamental de referência a ter em consid-
eração5.

5  https://www.openingdoors.eu/wp-content/uploads/2013/05/DI_Lessons_
Learned.pdf
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Prestação de cuidados e 
desenvolvimento infantil

O desenvolvimento humano é influenciado por vários fatores que o facilitam 
ou o dificultam. O desenvolvimento na primeira infância pode ser influenciado 
por fatores ambientais, como a família da criança, os seus cuidadores e o seu 
ambiente cultural. Embora as fases do desenvolvimento psicomotor sejam as 
mesmas para todas as crianças, as características particulares do ambiente em 
que a criança cresce podem causar diferenças significativas no seu ritmo de 
desenvolvimento. Para que as crianças alcancem um desenvolvimento ideal, 
são necessários um ambiente favorável e um forte relacionamento com a pessoa 
que delas cuida. As crianças que crescem em instituições de “cuidados alterna-
tivos” são geralmente privadas de ambientes de apoio e esse facto pode levar a 
vários défices. Crescer numa instituição de “cuidados alternativos” resulta fre-
quentemente numa complexa mistura de privações físicas, cognitivas, sociais, 
intelectuais, emocionais ou mesmo físicas. Os problemas registados nas popu-
lações de crianças que vivem em instituições de “cuidados alternativos” incluem 
défices de desenvolvimento físico e cerebral, problemas cognitivos, atrasos na 
fala, problemas de integração sensorial, irregularidades sociais e comportamen-
tais, hiperatividade e distúrbios de apego. O impacto no desenvolvimento da 
vida das crianças em sistemas de “cuidados alternativos” é multidimensional e, 
embora possa variar de instituição para instituição ou mesmo de área para área 
dentro da mesma instituição, foram observados elementos comuns em todas as 
instituições, independentemente do país em que operam.

Em particular, um número significativo de estudos mostrou que bebés e cri-
anças pequenas que crescem em instituições de “cuidados alternativos” infantis 
correm um elevado risco de desenvolver um funcionamento fraco numa varie-
dade de áreas de desenvolvimento, como físicas, cognitivas, sociais e emociona-
is, conforme se apresenta abaixo:

Desenvolvimento físico

Em relação ao desenvolvimento físico das crianças, há um atraso em indicadores 
importantes de desenvolvimento, tais como peso, altura e perímetro cefálico. 
De facto, estudos revelam que, em média, as crianças em “cuidados alternati-
vos” perdem um mês de desenvolvimento físico a cada 5 meses de cuidados in-
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stitucionais, mesmo que as suas necessidades nutricionais sejam totalmente ad-
equadas. Estudos relevantes demonstraram também que este desenvolvimento 
físico das crianças pode dever-se à desnutrição dos menores na instituição, à 
maneira pela qual os alimentos são administrados pelo cuidador, principal-
mente se houver pressão de tempo e uma percentagem reduzida de cuidadores 
por criança, cuidados médicos precários, estímulo inadequado e número re-
duzido de funcionários nas instituições de “cuidados alternativos”. O stress 
crónico vivido por crianças institucionalizadas também é considerado um fator 
importante que dificulta o seu desenvolvimento físico, uma vez que, quando o 
stress é um fator presente num período crítico de crescimento, os seus efeitos 
no desenvolvimento físico são graves e, em muitos casos, irreversíveis.

Embora existam sinais de recuperação no caso de crianças adotadas em am-
bientes familiares saudáveis, algumas das dificuldades mencionadas parecem 
persistir na adolescência ou mesmo na vida adulta. No que diz respeito aos 
indicadores de desenvolvimento físico, embora exista uma rápida recuperação 
durante o primeiro ano após a colocação das crianças em ambiente familiar, aos 
15 anos regressam as diferenças (altura, peso) em relação a outras crianças não 
institucionalizadas, um padrão que aparenta resultar numa adolescência pre-
coce observada em crianças desinstitucionalizadas, levando a um desenvolvi-
mento prematuro acelerado seguido de atraso.

Desenvolvimento cognitivo

Em relação ao desenvolvimento cognitivo de crianças institucionalizadas, 
foram registados défices significativos de atenção e de funções executivas, além 
de atraso mental e atraso no desenvolvimento da linguagem, corresponden-
do, nas escalas de inteligência, a uma média de 20 pontos a menos do que 
a média da população. As crianças que vivem em instituições de assistência 
social são, em geral, provenientes de famílias social e economicamente desfa-
vorecidas. Isto significa que os problemas psicossociais e emocionais que estas 
crianças enfrentam podem ter origem nas suas famílias ou podem ser atribuí-
dos a uma combinação de fatores, tais como experiências passadas negativas, 
predisposição geral, bem como as condições da instituição de cuidado em que 
vivem. No que diz respeito às necessidades físicas das crianças relacionadas 
com o seu desenvolvimento psicomotor, é descrito que, mesmo quando existe 
uma nutrição adequada, assistência à saúde e estímulo cognitivo, o desenvolvi-
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mento socio-emocional é baixo. Em relação ao desenvolvimento cognitivo, a 
adoção melhora significativamente a capacidade cognitiva geral da criança, mas 
mantém-se em média num grau menor do que a das crianças que nunca foram 
institucionalizadas. Além disso, 42% das crianças desinstitucionalizadas con-
tinuam a ter problemas de atenção e concentração.

Desenvolvimento social e emocional

Os efeitos prejudiciais dos “cuidados alternativos” no desenvolvimento social 
e emocional das crianças que vivem em instituições incluem comportamento 
hiperativo, antissocial e frequentemente agressivo ou até violento ou, por outro 
lado, baixos níveis de impulsividade e comportamentos passivos. Além disso, 
as crianças que vivem em estruturas de “cuidados alternativos” experimentam 
“amizades indiferenciadas” (isto é, a manifestação de “amizade social” com es-
tranhos), mau relacionamento com os outros, frustração, depressão, ansiedade 
e dificuldades emocionais.

Mais especificamente, observou-se que as crianças que vivem ou passaram al-
gum tempo em instituições de “cuidados alternativos” aprendem a suprimir 
a sua necessidade de cuidados emocionais, segurança e manutenção da prox-
imidade com o cuidador (ou pessoa de referência), exibindo assim padrões 
comportamentais esquivos ou mesmo ambíguos, que refletem uma atitude cor-
respondente à que lhes é proporcionada nos cuidados que, em muitos casos, 
pode ser não emocional, imprevisível e instável. Com efeito, é interessante no-
tar que, com o tempo, as crianças institucionalizadas aprendem a suprimir a 
expressão de quaisquer emoções negativas e apenas manifestam emoções pos-
itivas, criando uma estratégia comportamental de algum modo organizada e 
adaptada ao contexto institucional (por exemplo, o sorriso da criança, mesmo 
quando esta se sente ansiosa, tem mais probabilidade de obter atenção social e, 
por isso, algum afeto dentro do ambiente movimentado de uma instituição, do 
que comportamentos negativos).

Em resumo, de acordo com as Diretrizes Europeias Comuns sobre a transição 
dos cuidados institucionais para os cuidados da comunidade local (2012)6, as 
consequências da institucionalização de crianças são apresentadas na tabela a 
seguir:

6  As diretrizes encontram-se no link seguinte: http://enil.eu/wp-content/up-
loads/2016/09/Guidelines-01-16-2013-printer.pdf
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Tabela: Efeitos da institucionalização nas crianças

Área de desenvolvimento 
infantil afetada

Consequências da institucionalização 
na saúde da criança

Desenvolvimento físico e 
capacidades motoras

Subdesenvolvimento físico, com peso, altura 
e perímetro cefálico abaixo da média;

Problemas de audição e visão que podem ser 
causados por má alimentação e/ou insufici-
ente estimulação;

Atrasos nas capacidades motoras e mar-
cos de desenvolvimento não atingidos; em 
condições severas, comportamentos estereo-
tipados, como balançar o corpo e bater com 
a cabeça;

Saúde debilitada e doenças;

Deficiências físicas e intelectuais em conse-
quência dos “cuidados alternativos”.

Consequências Psicológicas

Consequências sociais ou comportamentais 
negativas, tais como problemas com atitudes 
antissociais, competência social, brincadeiras 
e interações entre pares/irmãos;

Comportamentos “quase autistas”, como 
esconder o rosto e/ou comportamentos es-
tereotipados de autoestimulação/confor-
to, como balançar o corpo ou bater com a 
cabeça; em algumas instituições menos qual-
ificadas, as crianças pequenas tornam-se so-
cialmente introvertidas após seis meses;

Atitudes de procura de atenção, tais como 
comportamento agressivo ou autoflagelação 
(que podem levar ao isolamento social das 
crianças ou ao uso de restrições físicas).
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Área de desenvolvimento 
infantil afetada

Consequências da institucionalização 
na saúde da criança

Formação de vínculos emo-
cionais 

Amizade indiscriminada, amizade excessiva 
e/ou comportamento desinibido, especial-
mente em crianças admitidas em instituições 
antes dos dois anos de idade;

Efeito prejudicial sobre a capacidade de con-
struir relacionamentos ao longo da vida;

Crianças desesperadas pela atenção e pelo 
carinho dos adultos.

Intelecto e linguagem

Baixo desempenho cognitivo e níveis de QI 
mais baixos;

Atraso na aquisição da linguagem;

Défice nas capacidades linguísticas, como 
seja, pouco vocabulário, linguagem menos 
espontânea e menor apetência para a leitura 
precoce.

Desenvolvimento cerebral

Supressão do desenvolvimento cerebral em 
crianças pequenas, resultando em défices 
neurais e comportamentais, especialmente 
para interações e emoções sociais, bem como 
para a linguagem.

Por fim, além dos atrasos objetivamente mensuráveis nos parâmetros de desen-
volvimento mencionados, também é interessante observar como as próprias 
crianças denotam subjetivamente a realidade do sistema de assistência. Estas 
descrevem que se sentem menos amadas e populares, experimentam intensa 
solidão e claramente preferem qualquer outra forma de cuidados em vez dos 
cuidados institucionais. Ao contrário de mais de 70% das crianças que vivem 
em famílias adotivas, lares de famílias ou com os seus pais biológicos que dese-
jam permanecer no atual contexto “familiar”, apenas 30% das crianças que 
vivem em instituições desejam permanecer nelas (Bush, 1980)7. 

7  Bush, M. (1980). Institutions for Dependent and Neglected Children: Therapeu-
tic Option of Choice or Last Report? (1980). American Journal of Orthopsychiatry, 50, 
239-255.
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Também se observam consequências prejudiciais graves no tipo de vínculo que 
os bebés conseguem formar (ou não) com o seu cuidador quando passam pela 
experiência de viver em instituições de “cuidados alternativos”. As crianças são 
incapazes de formar um vínculo com um cuidador primário (pessoa de referên-
cia) dentro do geralmente desprovido ambiente institucional, pois não exibem 
comportamentos de afeto nem diferenciação em relação a um cuidador (uma 
pessoa familiar) ou a um desconhecido/estranho8. 

Outro fator que também precisa de ser referido, relacionado com os efeitos da 
institucionalização no desenvolvimento da criança, é a duração do período que 
a criança passa numa instituição de saúde. Segundo estudos9, quanto maior for 
o período de tempo passado numa instituição de assistência social, maior é o 
declínio em termos de QI e desempenho académico. Após a desinstitucional-
ização, as crianças melhoram o desenvolvimento em termos intelectuais, mas as 
que foram institucionalizadas por um longo período ainda podem apresentar 
atrasos significativos durante muitos anos após a adoção. O efeito do tempo de 
institucionalização no desenvolvimento foi demonstrado tanto por correlações 
como por diferenças de grupo. 

A fim de abordar os efeitos da institucionalização nas crianças pequenas aci-
ma referidos, a desinstitucionalização foi considerada a solução mais viável: “A 
investigação estabelece como uma grande urgência humanitária a necessidade 
de poupar as crianças mais novas dos impactos adversos da institucionalização. 
A sensibilidade dos períodos de desenvolvimento durante os quais a criança 
necessita de cuidados ocorrem muito prematuramente e afetam um grande 
número de funções relacionadas com aspetos afetivo-emocionais, cognitivos, 
físicos e comportamentos de bem estar”10. A UNICEF define desinstitucio-
nalização como “todo o processso de planeamento da conversão, diminuição 
ou encerramento de estruturas residenciais, enquanto se cria uma variedade de 
outros serviços de acolhimento, baseados nos Direitos da Criança e orientados 
por resultados normalizados, reconhecidos"11. Com base nos estudos sobre o 
impacto da vivência em instituições de assistência infantil, a criação de formas 
alternativas de promoção e proteção é a maneira mais importante de desinsti-

8 https://www.psychology.gr/psychologia-paidiou/1001-vrefi-kai-paidia-se-idruma-
ta-epiptoseis-sti-somatiki-gnostiki-kai-koinonikosynaisthimatiki-anaptuxi.html
9  Maclean, Kim. (2003). The impact of institutionalization on child development. 
Development and psychopathology. 15. 853-84.
10  UNICEF (2011) Early Childhood Development, What Parliamentarians need to 
Know. Geneva: UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and the Com-
monwealth of Independent States, p.41.
11  UNICEF (2010) At Home or in a Home?: Formal Care and Adoption of Children 
in Eastern Europe and Central Asia (p. 52).
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tucionalizar estas crianças, especialmente quando ficou provado que o tempo 
passado nestas instituições afeta a aparência, a duração e a continuação dos 
efeitos adversos, mesmo quando as crianças deixam as instituições. Portanto, 
as evidências sugerem que todas as instituições para crianças menores de cinco 
anos (incluindo crianças com deficiência) devem ser substituídas por outros 
serviços que evitem a separação e apoiem as famílias a cuidar dos seus filhos. 
Depois de as famílias serem avaliadas, recrutadas e treinadas, e assim que os 
serviços comunitários necessários estiverem em vigor, todas as crianças menores 
de cinco anos devem ser transferidas para cuidados familiares12. 

12 Mulheir, G. & Browne, K. (2007) De-institutionalising and Transforming Children’s 
Services. A Guide to Good Practice. University of Birmingham: Birmingham.
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Vida e sobrevivência após 
a tutela do sitema

             Visão geral

Este capítulo apresenta as características básicas e mais comuns da vida que os 
jovens levam depois de deixarem os “cuidados alternativos”. Geralmente estes 
enfrentam sérios problemas e obstáculos ao ingressar na sociedade, tornando-se 
a sua integração um processo difícil e, em muitos casos, malsucedido. Serão 
apresentadas diferentes formas de apoiar os grupos de jovens que deixam de 
estar sob tutela dos serviços de promoção e proteção, tais como o aconselha-
mento social, e a orientação e formação, ao mesmo tempo que se destaca a im-
portância da autorrepresentação desses jovens, utilizando o exemplo romeno.

Como é a vida pós-sistema?
Sair do sistema é definido como sendo a cessação da responsabilidade legal do 
Estado pelos jovens que vivem em sistemas de assistência social. No entanto, 
na prática, deixar os cuidados é um importante evento de vida e um processo 
que envolve a transição da dependência e do apoio do Estado para a autossufi-
ciência, a autonomia. 

Os jovens que deixam os cuidados podem ser um dos grupos mais vulneráveis 
e desfavorecidos da sociedade. Comparativamente à maioria dos jovens, es-
tes enfrentam dificuldades específicas no acesso às mesmas oportunidades de 
desenvolvimento e transição apropriadas à sua idade. Verificou-se que aqueles 
que saem dos cuidados experimentam défices de saúde, sociais e educacionais 
significativos, incluindo a falta de alojamento, o envolvimento em crimes e 
prostituição juvenil, problemas de saúde mental e física, fracos resultados esco-
lares, sistemas inadequados de apoio social e paternidade precoce (Cashmore & 
Paxman, 2007)13. Os empregos daqueles que deixam de estar sob a tutela dos 
serviços de promoção e proteção tendem a ter remunerações particularmente 
baixas, situação que leva muitos destes jovens a continuarem dependentes de 
benefícios sociais e a viverem na pobreza (Broad, 1999)14 . 

13 Cashmore, J. & Paxman, M. (1996). Longitudinal Study of Wards Leaving Care. 
Sydney: Social Policy Research Centre
14  Broad, B. (1999). Young people leaving care: Moving towards joined up solu-
tions. Children & Society, 13, 81–93.



35

A sociedade tem alguns estereótipos e preconceitos que levam à discriminação 
e à falta de confiança e apoio da comunidade em relação aos jovens que deixam 
os “cuidados alternativos”, sobretudo num momento muito vulnerável na sua 
vida: quando tentam ser independentes. Os jovens que deixam de estar sob 
tutela dos serviços de promoção e proteção podem enfrentar discriminação 
e estigmatização no local de trabalho, levando muitos a esconder dos empre-
gadores o seu passado, de acordo com um relatório resultante do estudo da 
SOS Children´s Villages International feito em 2018 em 12 países15 . 

De acordo com o relatório do estudo Care Matters16: Time for Change publica-
do pelo Departamento de Educação e Qualificação (Reino Unido), um jovem 
que está de saída dos sistema de assistência social tem:

•	 Quatro vezes mais hipóteses de desenvolver um distúrbio de saúde mental
•	 Três vezes mais probabilidade de ser condenado (ou admoestado) por um 

crime
•	 Cinco vezes menos hipóteses de concluir o ensino secundário
•	 Oito vezes mais hipótese de ser excluído da escola e menos probabilidades 

de ir para a universidade.

Como apoiar a saída dos cuidados?

Aconselhamento Social

Muitas das situações enfrentadas pelos jovens que deixam o sistema necessitam 
de apoio direto e individual através de aconselhamento social e acompanha-
mento no modo de funcionamento dos sistemas social, médico, laboral e ed-
ucativo do país. Assistentes sociais profissionais e experientes podem fornecer 
aconselhamento esclarecedor, orientado para a solução de problemas, e empáti-
co. Os assistentes sociais podem assumir o papel de Conselheiro Responsável 
e coordenar uma equipa multidisciplinar que oferecerá aconselhamento e as-
sistência ao jovem que deixa de estar sob a tutela do sistema de promoção e 
proteção. 

O aconselhamento social poderá abordar temas como: abuso (experienciado 
antes de entrar na instituição), dependência de drogas e álcool, controlo da 
agressividade (lidar com problemas de raiva num ambiente calmo pode ajudar 
15  Claire Cameron, Hanan Hauari, Claudia Arisi (2018). Decent work and social 
protection for young people leaving care. SOS Children’s Villages International, p 14
16  Care Matters: Time for Change Report, Secretary of State for Education and 
Skills UK, June 2007
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a diminuir os níveis de stress, melhorar o bem-estar mental e até ajudar a man-
ter um emprego), ansiedade ou depressão constante, intimidação e discrimi-
nação, baixa autoconfiança/baixa autoestima e problemas de relacionamento.

Recurso a um Tutor e Grupo de Apoio Comunitário

O papel da comunidade local no processo de integração é de extrema importân-
cia e os representantes da comunidade são aqueles com quem os jovens que 
deixam de estar sob tutela do sistema interagem na vida quotidiana. Encontrar 
tutores na comunidade que desempenhem o papel de pai pode melhorar a au-
tossuficiência e o sentimento de pertença. Os tutores com competências sociais, 
e de preferência já com experiência a trabalhar com grupos sociais vulneráveis, 
receberão formação e acompanhamento especializado para irem aprendendo e 
aperfeiçoando a forma de lidar com os jovens que saem o sistema.

Os tutores podem ser provenientes de diferentes áreas de interesse e experiên-
cia profissional, tais como: assistentes sociais reformados ou psicólogos, figuras 
religiosas, ativistas ou público em geral que deseje colaborar. Os tutores podem 
oferecer apoio na realização de tarefas diárias, fornecendo informações sobre 
necessidades básicas e gerais, tais como o pagamento de contas, o registo de 
consultas médicas e atividades recreativas. 

A presença desta figura parental, com uma relação mais próxima do que a dos 
representantes governamentais, aumentará o nível de confiança e ajudará a li-
dar com o trauma do abandono e da falta de uma família estável e afetuosa.

Utilização de ateliês de arte como ferramenta de vínculo dentro da comu-
nidade

A arte-terapia é uma ferramenta bem conhecida para lidar com traumas e ex-
pressar sentimentos como tristeza, raiva e ressentimento, mas também é uma 
forma de capacitação e estimuladora de autoestima. Os jovens que saem do 
sistema podem expressar sentimentos íntimos de forma inesperada através da 
arte, como pintura, escultura, literatura, dança ou música. Encontrar tempo 
para frequentar ateliês de arte responsabiliza os jovens que deixam de estar sob 
a tutela do sistema de promoção e proteção e dá-lhes um sentimento de partic-
ipação e importância.

O diálogo entre os jovens que deixam de estar sob a tutela do sistema e a co-
munidade local pode ser concretizado através das artes. A associação com out-
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ros jovens na mesma situação através de meios artísticos pode criar iniciativas 
artísticas que abordam os desafios sociais destes jovens e com isso envolver e 
obter mais apoio da comunidade.

Clubes de arte locais ou artistas independentes também podem apoiar estes 
ateliês de arte, juntamente com outros grupos vulneráveis.

Autorrepresentação

Encontrar meios de ganhar uma voz e gerar consciencialização sobre como é 
a vida dos jovens que deixam de estar sob a tutela do sistema, depois da sua 
experiência de institucionalização, pode representar um ponto de partida no 
reconhecimento da sua auto-imagem e na construção de uma estrutura de mu-
dança social.

A experiência individual é uma perspetiva mais válida das necessidades, mu-
danças e limitações do sistema de cuidados prestado aos jovens que têm de 
iniciar uma vida independente por conta própria.

Organizações civis experientes podem dar formação sobre como criar uma as-
sociação que defende os jovens que deixam de estar sob a tutela do sistema de 
promoção e proteção. Além disso, o reconhecimento pelas autoridades de tais 
organizações é importante para criar mudanças e implementar instrumentos 
inovadores para a inclusão social dos jovens que viveram no sistema.

Um exemplo de autorrepresentação pode ser o do Conselho da Juventude In-
stitucionalizada da Roménia17 que é o único órgão a nível nacional que repre-
senta os jovens romenos que deixam o sistema. O principal objetivo do Consel-
ho da Juventude Institucionalizado é agir para defender e promover os direitos 
dos jovens institucionalizados (desinstitucionalizados) no sistema de proteção 
especial a fim de aumentar a sua participação ativa nas comunidades em que 
operam e apoiar e promover os interesses comuns dos seus membros a nível 
local, regional, nacional, europeu e internacional.

Oportunidades de formação constantes

O desenvolvimento de competências técnicas e pessoais é uma atividade de 
aprendizagem constante ao longo da vida de qualquer pessoa. Ainda mais 
importante e necessária para os jovens que saem do sistema de promoção e 

17  www.consiliultinerilor.ro
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proteção, já que estes foram privados de muitas experiências de aprendizagem 
devido à falta de apoio da família e devido a estarem institucionalizados. Estas 
aprendizagens podem incluir o desenvolvimento de competências sociais, tais 
como pensamento estratégico e criativo, capacidade de tomada de decisão, ca-
pacidade de negociação, aptidão para resolução de problemas e competências 
interculturais.

A participação em cursos de formação organizados por Centros de Emprego 
ou entidades privadas é também altamente recomendável como forma de pro-
porcionar melhores hipóteses de acesso ao mercado laboral. Empregos que exi-
gem um baixo ou médio grau de escolaridade podem, inicialmente, representar 
oportunidades de trabalho ideais para os jovens que deixam as instituições de 
acolhimento.

Com o objetivo de melhorar o acesso destes jovens ao mercado de trabalho, 
podem também ser disponibilizadas formações sobre como se apresentar numa 
entrevista de emprego ou outros temas relacionados com o meio laboral.
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Plano de saída de tran-
sição para a Autonomia

             Visão geral

Este capítulo destaca a importância do desenvolvimento de um plano conciso, 
claro e personalizado para cada jovem que deixa de estar sob a tutela do sistema 
para se tornar um adulto autónomo. A existência deste plano facilitará a tran-
sição e preparará adequadamente os jovens que saem das instituições para as 
situações que enfrentarão. A preparação do plano deve ser apoiada por profis-
sionais experientes, para que este beneficie realmente o jovem que deixa de es-
tar sob tutela do sistema. As áreas básicas que devem ser abordadas neste plano 
incluem formação e emprego futuro, recursos do futuro apoio comunitário e 
desenvolvimento de certas competências para a vida, levando à autossuficiência 
desejada.

Antes de deixarem o sistema, ao atingirem a maioridade (18 anos), as crianças 
devem ser aconselhadas e receber formação e assistência para responder às suas 
necessidades básicas e prioritárias em três direções principais: formação/procu-
ra de emprego, pertença/apoio comunitário, e autossuficiência.

O jovem que vai deixar de estar sob a tutela do sistema deve estar totalmente 
envolvido nas discussões e nos planos para o seu futuro, o seu tutor deve certifi-
car-se de que ele/ela compreende a necessidade de adquirir novas competências 
ou potenciar capacidades/conhecimentos existentes em termos de formação, 
apoio à comunidade e autoestima, para quando sair do sistema.

As iniciativas que serão tomadas na preparação de um plano de transição estão 
fortemente relacionadas com um Plano Pós-Sistema, projetado para fornecer 
uma ponte para os jovens, desde a saída do sistema até aos futuros serviços de 
pós-sistema e, eventualmente, para a sua independência e autonomia. Um dos 
objetivos fundamentais do Plano Pós-Sistema é apoiar o jovem que sai da in-
stituição a desenvolver uma forte consciência da sua identidade e de si próprio. 
O desenvolvimento de uma autoimagem positiva e a compreensão dos seus an-
tecedentes e história permitirá a formação de um sentido positivo de cidadania. 
Isso permitirá que o jovem tenha um sentido de pertença à comunidade em 
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que vive e uma relação com a sociedade em geral. O plano funciona também 
no sentido de desenvolver a confiança e a autoestima dos jovens, para que eles 
tenham a capacidade de fazer escolhas informadas para o futuro e sejam capazes 
de expressar as suas opiniões e pensamentos sobre os principais problemas que 
os afetam e os que antecipam possam vir a afetá-los.

Formação/Procura de Emprego 

Cada passo dado na direção de melhores resultados em educação e emprego 
pode levar a melhorias em quase todos os aspetos da vida adulta de qualquer 
pessoa, incluindo os jovens que deixam de estar sob a tutela do sistema: salário, 
habitação, saúde física e mental, família e pais, resiliência e autoeficácia (Schull-
er et al. 2001)18. 

Para compreender o nível educacional do jovem que está a preparar-se para 
sair do sistema, será levada em consideração toda a educação formal e informal 
obtida. O jovem deve ser informado e motivado sobre as suas futuras oportuni-
dades educativas: terminar o ensino secundário, avançar para a universidade, 
faculdade ou estágio profissional que melhorará o seu acesso ao mercado de 
trabalho e a um ordenado que lhe possa proporcionar uma vida independente.
Na discussão sobre as perspetivas educativas dos jovens que deixam de estar sob 
a tutela do sistema de promoção e proteção, podem ser envolvidos conselheiros 
escolares, ou profissionais, de modo a obterem uma imagem real de como fun-
ciona o sistema educativo e o sistema de formação profissional no país, quais 
os critérios de inscrição ou propinas necessárias e a possibilidade de atribuição 
de bolsas de estudos por parte do Estado. De forma a oferecer uma perspetiva 
correta sobre oportunidades futuras de prosseguir estudos, sejam eles de que 
tipo for, podem juntar-se a uma equipa multidisciplinar outros profissionais es-
pecializados em abandono escolar, pedagogia escolar ou formação profissional.

Os jovens que se preparam para deixar o sistema também podem participar 
em feiras escolares ou visitas de estudo a instituições educativas, a fim de com-
preenderem melhor as suas perspetivas futuras. Será criado um plano educati-
vo, reconhecido e aceite pelo jovem que se prepara para sair do sistema, com 
tarefas e prazos específicos, intervenientes envolvidos, ações a serem tomadas 
em caso de atrasos, e procedimentos em caso de se atingirem limitações ou 
barreiras no processo educativo.

18  Schuller T., Bynner J., Green A., Blackwell L., Hammond C., Preston J., & 
Gough M. (2001). Modelling and measuring the wider benefits of learning. WBL Mono-
graph No 1, London, UK: Institute of Education.
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Para alguns jovens que se preparam para deixar o sistema, não deverão ser ti-
das em consideração iniciativas educativas futuras, mas antes o desejado acesso 
direto ao mercado de trabalho. Uma equipa multidisciplinar formada por fun-
cionários do centro de emprego, formadores especializados em acesso ao mer-
cado de trabalho e outros profissionais de centros de formação, poderá fornecer 
aconselhamento e apoio direto, a fim de avaliar e encontrar opções concretas 
para procurar, aceder e manter um emprego.

Vários instrumentos on-line podem ser utilizados para avaliar as competências 
sociais que os jovens que se preparam para deixar de estar sob a tutela do siste-
ma adquiriram durante a sua vida e experiência educativa anterior, avaliação 
esta que revelará as necessidades de aprendizagens futuras ou quais as melhores 
competências que podem ser incluídas num CV19. Podem fazer-se simulações 
de situações de perspetivas de trabalho antes de o jovem deixar o sistema, para 
que quando este tiver de procurar um emprego entenda o processo e assuma a 
responsabilidade de empreender e seguir as etapas necessárias.

Podem ser consideradas situações de trabalho voluntário ou programas de está-
gios como etapas preliminares antes de realmente se obter um emprego. Desta 
forma, um jovem que deixa de estra sob a tutela do sistema pode entender e te-
star melhor os diferentes ambientes de trabalho e avaliar pontos fortes e fracos 
pessoais que o ajudarão a decidir futuras carreiras profissionais.

Uma observação a ser considerada quando se avalia o que pode ser o resultado 
de emprego para os jovens que deixam de estar sob a tutela do sistema é o abuso 
ou negligência física, sexual ou emocional que aqueles possam ter experimen-
tado antes de terem ficado sob a tutela do sistema de promoção e proteção de 
crianças e jovens. Essas experiências traumáticas podem afetar negativamente 
os vínculos e o desenvolvimento do cérebro e levar a problemas de longo prazo 
no funcionamento social, nos relacionamentos e na participação económica. 
Os desafios associados incluem lidar com a separação das famílias naturais e 
a raiva, perda e sofrimento que a acompanham; fazer as pazes com as suas 
famílias biológicas; relacionamentos com novas famílias; e estabelecimento de 
relações com outros adultos importantes para o seu ambiente social (Maluccio, 
Krieger e Pine, 1990)20. 
19  www.whomen.eu - a protocol to foster a more comprehensive and inclusive 
recognition of professional competences and defining new paths for the acquisition of 
transversal skills for women/persons at risk of exclusion
20  Maluccio, A., Krieger, R., & Pine, B. (1990). Adolescents and their preparation 
for life after foster family care: An overview. In A. Maluccio, R. Krieger, & B. Pine (Eds.), 
Preparing adolescents for life after foster care (pp. 5–17). Washington, DC: Child Welfare 
League of America.
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Pertença/Apoio Comunitário

A transição para a idade adulta e para a vida independente e autónoma pode 
ser a fase mais desafiante da vida de um jovem que deixa de estar sob a tutela 
do sistema. Costumam surgir sentimentos de insegurança, incerteza, confusão 
e medo quando se relaciona com a comunidade local, onde vivem jovens em 
sistema de assistência ou a preparar-se para o abandonar. Muitas vezes, as cri-
anças no sistema não têm um sentimento de pertença à comunidade do grupo 
social, originado pelo trauma do abandono a nível pessoal, e devido aos es-
tereótipos e discriminação de que podem sofrer as crianças nestas instituições.

O apoio da comunidade é vital no processo de integração, por oposição a mar-
ginalização, daí ser necessário informar a comunidade sobre as necessidades dos 
jovens que deixam o sistema para que seja solidária e acolhedora em relação a 
elas. Este nível de aceitação, com base em informações claras, perceção positiva 
e conhecimento sobre como lidar com a falta de recursos que as crianças no 
sistema possam ter, estabelecerá a base de integração que motivará os jovens 
institucionalizados ou de saída do sistema a desejarem participar/pertencer a e 
a integrarem um sistema social.

Para alcançar esse nível de abertura da comunidade, é necessário disseminar e 
informar a sociedade em geral sobre as necessidades e recursos sociais que um 
jovem que se prepara para sair do sistema possui.

O papel dos Grupos da Jovens na comunidade poderá ser utilizado como um 
canal para incluir a participação dos jovens no sistema, o seu envolvimento em 
projetos sociais, projetos comunitários, o voluntariado e a relação com outros 
jovens da mesma idade e com interesses semelhantes.

Outras iniciativas comunitárias que poderão ser organizadas incluem a partici-
pação em festivais locais, cerimónias da cidade, programas de intercâmbio cul-
tural e serviços voluntários noutras instituições sociais (centros de refugiados, 
centros de dia para idosos, jardins de infância, escolas, etc.).

Podem ser criados grupos de apoio ou programas de orientação comunitária, de 
modo a gerar relações pessoais com os jovens que se preparam para sair do sistema, 
a fim de construir uma relação de confiança e responsabilização para os jovens.

Autonomia 

Todos os jovens que se preparam para deixar o sistema enfrentarão diferentes 
questões e desafios, sendo por isso imperativo criar um programa e um plano per-
sonalizado de saída para cada jovem, depois de avaliadas as respetivas necessidades. 
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A autonomia está relacionada com competências que necessitam de uma ampla e 
constante assistência, para que os jovens que saem do sistema possam cuidar de si 
próprios, uma vez que sejam independentes e deem o salto para o futuro.

Os tópicos relativos à autonomia que podem ser abordados com os jovens antes 
de estes deixarem de estar sob a tutela do sistema durante as sessões de aconsel-
hamento individual ou em grupo, podem ser:

•	 Encontrar alojamento de boa qualidade após saída do sistema
•	 Cuidados médicos
•	 Competências financeiras e de gestão de orçamentos 
•	 Competências domésticas (por exemplo, fazer compras, cozinhar, fazer limpezas)
•	 Comportamentos antissociais desafiantes: uso de drogas, abuso de álcool, 

perigo de tráfico de seres humanos, atos criminosos
•	 Gestão de relacionamentos e educação sexual
•	 Superando o tédio e o isolamento
•	 Identidade própria
•	 Competências de cuidados pessoais

A informação sobre uma vida autonomia poderá ser mais facilmente processada 
através da utilização de aprendizagens informais, campos educativos, pensamen-
to autónomo, jogos e ateliês de grupo. Podem ser efetuadas avaliações iniciais 
antes das formações para avaliar o processo de aprendizagem após a participação 
nessas formações. Poderá formar-se uma equipa multidisciplinar de profissionais 
para transmitir as informações desejadas, composta por representantes de auto-
ridades governamentais sobre habitação, técnicos de saúde, autoridades locais 
(como câmaras municipais, serviços sociais), especialistas no combate ao uso de 
drogas e tráfico de seres humanos, psicólogos e especialistas em pedagogia social.

O “Plano Pós-Sistema” desenvolvido pela parceria Now What?

O “Plano Pós-Sistema” utilizado na estrutura do projeto Now What? encontra-se em 
anexo a este manual. O plano deve ser discutido, decidido e preenchido por cada jovem 
que se prepara para sair do sistema e o respetivo tutor, e abrange as seguintes áreas:

•	 Habitação e alojamento
•	 Educação e emprego
•	 Saúde e bem-estar
•	 Família e amigos
•	 Competências pessoais e práticas
•	 Dinheiro
•	 Direitos e questões legais
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Crianças desacompanhadas

               Visão geral                                                                                                                                   
Em situações de emergência, as crianças podem ser separadas dos seus pro-
genitores, familiares ou cuidadores habituais – situações de desencadeamento 
rápido ou lento, ou resultantes de conflitos armados, deslocação populaciona-
is massivas, desastres naturais e outras crises. A separação pode acontecer seja 
acidentalmente, como por exemplo quando as famílias fogem de ataques in-
esperados, seja deliberadamente, quando as crianças são abandonadas ou ent-
regues aos cuidados de outro indivíduo ou instituição, porque as suas famílias 
se mostram incapazes de cuidar delas. As crianças também podem ser raptadas 
para resgate, venda, trabalhos forçados, ou recrutamento militar. Sem o cuidado 
e a proteção das respetivas famílias, as crianças desacompanhadas ou separadas 
correm maiores riscos de abuso, negligência, exploração e violência. Com efeito, 
estas crianças têm necessidades urgentes: de ser identificadas, de lhes serem fac-
ultados “cuidados alternativos” apropriados e de serem reunidas com as suas 
famílias, sempre que tal seja possível. Neste capítulo, definiremos a categoria de 
crianças desacompanhadas; as suas circunstâncias; as necessidades mais comuns 
que estas crianças têm; o enquadramento e os princípios legais que norteiam a 
intervenção e opções de longo prazo para crianças desacompanhadas. 

                      Análise

Uma criança, tal como definida pela Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, é “todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos 
termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo.” Na se-
quência desta definição, é importante referir as definições de crianças desa-
companhadas e de crianças separadas; assim, crianças desacompanhadas são 
crianças, conforme definido no Artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da 
Criança de 20 de Novembro de 1989 (CDC), que foram separadas de pais e 
de outros familiares e não se encontram a cargo de um adulto que, por lei ou 
costume, seja responsável pelo seu cuidado21. “Crianças separadas” são crianças, 
conforme definido no Artigo 1º do CDC, que foram separadas de ambos pro-
genitores, ou dos respetivos cuidadores primários habituais ou legais, mas não 
necessariamente de outros familiares. Estas podem, por conseguinte, incluir 
21  Committee on the Rights of the Child, General Comment n°6, Treatment of Un-
accompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin, CRC/GC/2005/6, 
1 September 2005, para. 7
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crianças desacompanhadas por outros familiares adultos22. É importante dis-
tinguir órfãos de crianças desacompanhadas e separadas uma vez que os órfãos 
são definidos como uma categoria de crianças cujos progenitores se encontram 
reconhecidamente mortos. As crianças são vistas como vulneráveis e neces-
sitando de proteção por uma série de razões para além das que foram afirmadas 
na Convenção das NU de 1951, e há um reconhecimento explícito de que a 
pobreza e a atividade criminosa, bem como guerra, podem deslocar menores. 
Como tal, a definição original de ‘desacompanhada’ é integrada nesta definição 
mais inclusiva.

Como exemplo de interpretações diferenciadas, a definição de ‘criança’ em 
relação a menores desacompanhados varia nos distintos países europeus. Na 
Alemanha, por exemplo, apenas crianças que buscam asilo abaixo dos dezasseis 
anos de idade são consideradas menores. Requerentes de asilo mais velhos são 
tratados como adultos de facto (UNHCR, 2004: 2). Por outro lado, na Holan-
da aqueles que continuam a receber apoio estatal depois dos dezoitos anos de 
idade são incluídos nas estatísticas apresentadas ao UNHCR relativas a meno-
res desacompanhados. Ultimamente, as autoridades britânicas assumiram uma 
posição entre as interpretações alemã e holandesa de idade.

O contexto histórico

As crianças deslocadas através de fronteiras nacionais, por vezes para países 
distantes das suas pátrias, têm-se dirigido a distintas partes da Europa ocidental 
(Ayotte, 2000), e ao Reino Unido, em particular, ao longo de muitas déca-
das (Williamson, 1995; Ayotte e Williamson, 2001; Harris e Oppenheimer, 
2001). Muitos registos mostram que o RU tem permitido que crianças refugia-
das desacompanhadas se instalem no interior das suas fronteiras em determi-
nados momentos do século XX (Bell, 1996). Se estes registos forem analisados 
no quadro mais vasto de movimentos internacionais de refugiados, surgirá um 
padrão que sugere que as guerras podem por vezes gerar elevados números 
de crianças deslocadas, a maioria das quais se desloca para países vizinhos. Só 
muito raramente as crianças fogem para países distantes das suas pátrias. Hoje 
em dia, relativamente poucas vêm para a Europa. Conforme a natureza e a ex-
tensão da emergência ou do conflito, estimativas retrospetivas, levadas a cabo 
por agências de ajuda humanitária e investigadores, indicam que os números 
de crianças desacompanhadas podem variar entre várias centenas e vários mil-
hares. Na década de 1930, a Guerra Civil Espanhola levou, a determinado mo-
mento, a que 90.000 crianças fossem declaradas órfãs ou abandonadas. Mais 
22  Ibid., para. 8.
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de 20.000 destas foram evacuadas de forma organizadas para outros países, 
incluindo França, Bélgica, a URSS, México, Suíça e Dinamarca, com 4.000 
crianças bascas a irem para a Roménia, por exemplo. As 57 nações envolvi-
das na Segunda Guerra Mundial produziram os maiores números de crianças 
desacompanhadas – cerca de 13 milhões, conforme estimativa do Comité In-
ternacional da Cruz Vermelha e da UNESCO. Para as crianças sob ameaça 
de extermínio pelos Nazis, tornou-se cada vez mais claro que a sobrevivência 
dependia de obterem asilo longe das suas famílias e países de origem. Partic-
ularmente durante 1938 e a primeira parte de 1939, quando as famílias não 
podiam partir enquanto unidades, as crianças nelas foram empurradas para a 
frente como os bens mais preciosos pelos respetivos progenitores, muitas vezes 
para o cuidado de organizações e sistemas rapidamente constituídos preocupa-
dos com segurança e fuga. De acordo com o jornal Público, entre 1957 e 1952, 
cerca de 5 500 crianças austríacas foram acolhidas por famílias portuguesas, 
num programa da organização católica Cáritas.

No Reino Unido, o aumento dos números de crianças que chegam aos portos 
começou a ser sério durante o final da década de 1990, com a fragmentação da 
República da Jugoslávia e os conflitos na Croácia, Bósnia e Kosovo, bem como 
no Afeganistão, Iraque, e no Corno de África. Embora se afigure que a popu-
lação mundial de refugiados tenha diminuído entre 2002 e 2003, o aumento 
gradual de pedidos de asilo de menores desacompanhados nessa altura reflete 
o crescimento global dos números de pedidos de asilo na Europa entre 1998 e 
2002. Em 2003, o número total de pessoas ‘preocupantes’ para o UNHCR – 
refugiados, requerentes de asilo, pessoas deslocadas internamente, e outros sem 
pátria – situava-se nos 17 milhões em todo mundo, decrescendo de um valor 
de mais de 20 milhões em 2002. Cerca de 43% destas, i.e., mais de 7 milhões, 
eram crianças (UNHCR, 2004).

Os menores desacompanhados e as suas circunstâncias

Crianças migrantes desacompanhadas são particularmente vulneráveis e exi-
gem cuidados e salvaguardas especiais. Muitas delas pareciam ser vulneráveis 
devido à angústia da partida e enquanto estranhos numa terra estranha. Verifi-
cou-se existirem para elas aqui confusão, oportunidade e perigo, o que as torna 
cautelosas no que toca a estabelecer relações de confiança nos seus novos am-
bientes. Muitas destas crianças fugiram não apenas de famílias violentas, mas 
apenas de regimes violentos, e precisavam dos cuidados e da proteção ofereci-
dos pelos Serviços Sociais. A busca de certeza em relação à imigração deixara-as 
ansiosas. Parece existir uma relação relativamente forte entre riqueza e distância 
percorrida, com os africanos e os asiáticos a precisar de usar recursos financeiros 
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sólidos proporcionados por contextos urbanos relativamente abastados para 
chegarem a aeroportos ou portos de entrada na Europa, por comparação com 
os albaneses, os kosovares que entram através de portos de mar, após viagens 
mais curtas, relativamente menos dispendiosas, ou de camioneta.

Ao chegarem a um país de trânsito ou destino, as crianças migrantes desacom-
panhadas vivem muitas vezes em locais sobrelotados; e podem ser obrigadas a 
trabalhar o que as expõe a ambientes laborais inseguros, incluindo exposição 
a produtos químicos, trabalho agrícola pesado, pequenos delitos e, em alguns 
casos, mesmo exploração sexual. Em termos de saúde mental, importantes 
vulnerabilidades psicológicas e de desenvolvimento podem acompanhar a ex-
periência de crianças migrantes desacompanhadas, podendo incluir falta de 
cuidados parentais, consumo de drogas e sintomas de depressão. Estes fatores 
podem ser ainda mais agravados pela inesperada realidade de migração sem 
documentos por oposição aos mitos de migração anteriormente seguidos, e ig-
ualmente importantes, quando relacionadas com situações de tráfico humano. 
O período crítico de formação de identidade de qualquer criança migrante de-
sacompanhada pode ser ameaçado pela natureza transitória da sua experiência, 
causada por desenraizamento frequente, a falta de estabilidade e de modelos de 
vida positivos.

Enquadramento e princípios legais

As crianças migrantes desacompanhadas têm direito a proteção internacional 
ao abrigo do direito internacional de Direitos Humanos, direito internacional 
de refugiados, direito humanitário internacional e vários instrumentos region-
ais de Direitos Humanos. É importante salientar que estes princípios se encon-
tram interligados e têm de ser respeitados em todo o processo migratório de 
todas as crianças migrantes. O trabalho da Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), em relação a crianças migrantes desacompanhadas situa-se, 
antes de mais, no quadro do direito migratório internacional, em particular, 
mas não exclusivamente, tem também em consideração da Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos da Criança. Estes padrões internacionais são com-
plementados por uma diversidade de padrões nacionais e regionais. Dentro 
deste enquadramento, os documentos constitutivos da OIM têm-se referido, 
desde a criação da organização, à necessidade de promover os Direitos Hu-
manos dos migrantes. O mandato de proteção efetivo da OIM foi reconhecido 
mais explicitamente pelos Estados Membros em 2007 no contexto da adoção 
da Estratégia OIM. 
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Serviços Sociais, ONGs e departamentos de assistência social relevantes tanto 
dos países de acolhimento com nos países de origem desempenham papéis 
importantes e têm sido envolvidos pró-ativamente na ajuda a atividades rela-
cionadas com o “Retorno e Regresso voluntário assistido” (RRVA), tais como 
localização de famílias, facilitação de avaliações familiares, preparação de doc-
umentação de retorno, organização de acompanhantes de viagem, reencontro 
familiar, atividades de reintegração, e monitorização de acompanhamento.

Os princípios seguintes têm de ser respeitados em todos os processos de mi-
gração de crianças: Princípio de não-discriminação; Melhor interesse da cri-
ança; Vida e desenvolvimento pleno; Unidade da família; Não-repulsão; Ca-
pacidades em evolução; Participação e Confidencialidade. 

Os parâmetros chave consagrados n quadro do direito migratório internacional 
são transversais a todas as atividades da OIM que envolvem crianças migrantes 
desacompanhadas e são vitais em todos os estádios do processo migratório. 
A necessidade de identificar crianças migrantes desacompanhadas numa fase 
muito inicial do processo migratório de forma a poder responder às suas neces-
sidades de proteção específicas constitui uma das mais altas prioridades; para 
além disso, revela o papel crucial da determinação do maior interesse para cri-
anças migrantes desacompanhadas de modo a identificar a melhor solução para 
elas (regresso ao país de origem, integração local, realojamento ou adoção). 
Finalmente, a referência a medidas que visam prevenir a separação da criança 
da sua família, a localização da família e a unidade da família confirmam o 
objetivo primordial de garantir a reunificação da criança desacompanhada com 
a sua família, desde que isto seja no seu maior interesse. O maior interesse da 
criança tem de ser uma consideração prioritária de todas as ações que dizem 
respeito a crianças. A determinação do maior interesse torna-se, assim, uma 
ferramenta muito importante e um pré-requisito para o trabalho da OIM. É 
preciso salientar, contudo, que o direito internacional não consegue proporcio-
nar clareza suficiente quanto ao que envolve o processo de Determinação do 
Melhor Interesse.

Avaliação e medidas iniciais

As ações exigidas para o cuidado e proteção de crianças desacompanhadas 
deverão incluir: medidas para evitar separação; identificação precoce de uma 
criança como desacompanhada; registo adequado; disposições de assistência 
temporária e localização de membros da família, avaliação para o reencontro 
da família e soluções de longo prazo como sejam reencontro da família (onde 
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possível e se tal for no maior interesse da criança) ou colocação de longo pra-
zo alternativa. As crianças devem igualmente ter acesso a educação durante a 
avaliação do seu estatuto/localização da família. Os Estados deverão ter pessoal 
especialmente qualificado para lidar com crianças.  A situação específica de 
cada criança (contextos étnicos e migratórios, diversidade cultural, etc.) devem 
ser tomados em consideração numa base casuística. 

Necessidades de proteção especiais

1. Nomeação de um tutor. De modo a assegurar a devida repre-
sentação dos melhores interesses de uma criança desacompanhada 
ou separadas, deve ser nomeado um tutor assim que a criança de-
sacompanhada ou separada for identificada. Com vista a garantir 
o respeito pelo maior interesse da criança, a custódia deverá nor-
malmente ser atribuída a um familiar adulto que a acompanhe ou 
a um cuidador familiar não-primário, caso não haja indicação de 
não ser essa a forma mais adequada para salvaguardar o maior in-
teresse da criança. Nos casos em que uma criança é acompanhada 
por um adulto ou um cuidador que não pertence à família direta, a 
adequação para custódia deverá ser escrutinada mais atentamente.

2 etc Disposições de alojamento. A Convenção sobre os Dire-
itos da Criança impõe uma obrigação dos Estados membros de 
providenciar igualmente disposições de “cuidados alternativos” 
para crianças desacompanhadas fora dos respetivos países de ori-
gem. Quando se escolhe entre as opções referidas no Artigo 20, 
parágrafo 3 da CDC, deve ser dada devida atenção em particular 
aos contextos étnico, religioso, cultural e linguístico das crianças. 
Deve também ser dada prioridade a soluções derivadas da comu-
nidade que envolvem estruturas sociais já existentes, devendo as 
instituições de acolhimento ser sempre consideradas como último 
recurso, mesmo durante emergências.

Acesso a educação de qualidade. O acesso a educação de quali-
dade deve ser mantido durante todas as etapas do ciclo migratório. 
As crianças desacompanhadas devem frequentar a escola local; 
nos casos em que instrução não esteja disponível localmente, in-
stalações providenciadas a crianças desacompanhadas devem ser 
disponibilizadas a outras crianças. A educação deve igualmente in-
cluir formação vocacional tanto para raparigas como para rapazes. 
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O acesso a educação de qualidade deve ser também assegurado para 
crianças com necessidades especiais, em particular crianças com 
deficiências. Todas as crianças desacompanhadas ou separadas têm 
o direito de manter a sua identidade e valores culturais, incluindo a 
manutenção e desenvolvimento da sua língua materna.

Saúde. As crianças desacompanhadas têm o mesmo direito a aceder 
a cuidados de saúde do que as crianças nacionais. Em consonância 
com o direito da criança a gozar do mais alto padrão de saúde pos-
sível, reconhecido pelo Artigo 24º da CDC, as instituições de saúde 
devem ter a capacidade de tomar em devida consideração a vulner-
abilidade mental e física específica de crianças desacompanhadas e 
tratar adequadamente o stress ou traumas psicológicos sofridos por 
muitas delas. Os cuidados de saúde mental proporcionados devem 
também ser culturalmente adequados e atentos às especificidades 
de género. Também deve ser facultado aconselhamento psicosso-
cial qualificado. Em conformidade com o direito migratório in-
ternacional, todas as crianças devem beneficiar do direito à saúde. 
No entanto, até à data não existe um estudo global que analise até 
que ponto este direito foi implementado pelas leis nacionais nos 
diversos países do mundo. As diferentes fases do ciclo migratório 
(pré-partida, movimento e emprego) no país de destino e retorno 
podem expor as crianças migrantes desacompanhadas a ameaças 
de saúde em viagem, em particular se se encontram indocumenta-
das. Frequentemente, as crianças migrantes desacompanhadas não 
têm informação sobre a situação de saúde no país de destino (e.g. 
prevalência de HIV/DST) e falta-lhes muitas vezes os meios de se 
submeterem a uma avaliação de saúde adequada antes de partirem, 
o que pode afetar o seu comportamento em prol de condições de 
saúde no novo país. As barreiras à obtenção de cuidados de saúde 
podem estar relacionadas com a falta de informação das crianças 
migrantes desacompanhadas sobre o sistema de saúde, o seu re-
ceio de serem denunciadas à polícia, o seu medo de deportação 
(devido à sua condição de indocumentadas), barreiras linguísticas 
ou logísticas, atitudes discriminatórias por parte de algum pessoal 
de saúde, ou falta de informação dos técnicos de saúde sobre os 
direitos das crianças migrantes. A questão do retorno também é 
importante, uma vez que as crianças migrantes desacompanhadas 
que recebem tratamento médico para uma doença crónica como 
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seja a tuberculose (TB), por exemplo, nem sempre têm capacidade 
de aceder ao mesmo tipo de tratamento no seu país de origem.

Medidas legais e práticas para fazer face à vulnerabilidade es-
pecífica das crianças desacompanhadas. Crianças desacompan-
hadas ou separadas, num país fora do seu país de origem, estão par-
ticularmente vulneráveis a exploração e a maus tratos. As medidas 
necessárias incluem identificação das crianças desacompanhadas 
ou separadas; indagação regular do seu paradeiro; e realização de 
campanhas de informação que sejam adequadas à idade, tenham 
em conta as especificidades de género e utilizem uma linguagem e 
meio que a criança entenda. A adoção de legislação adequada para 
combater a atividade de organizações criminosas, responsáveis pelo 
tráfico e outros tipos de exploração infantil, deve igualmente ser 
considerada uma prioridade.

Medidas específicas para “crianças-soldado”. As medidas de 
proteção especiais para “crianças-soldado” devem incluir: o com-
bate ao recrutamento, serviços de apoio adequados para antigas 
“crianças-soldado”, a fim de permitir a sua reintegração na vida 
normal, severa aplicação do princípio de não-repulsão e garantia 
do estatuto de refugiado. 

Detenção. Em 2010, o Grupo de Trabalho sobre Detenção Ar-
bitrária, do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 
afirmou que, embora a detenção administrativa enquanto tal, de 
migrantes em situação irregular não viola os instrumentos de Dire-
itos Humanos internacionais, “a detenção em imigração deverá ser 
gradualmente abolida”. Se tem de haver detenção administrativa, 
o Grupo de Trabalho recordou que “o princípio da proporcionali-
dade exige que seja o último recurso” e que “têm de ser observadas 
severas limitações legais e ser estipuladas salvaguardas judiciais”. 
Além disso, na perspetiva do Grupo de Trabalho: “a detenção de 
menores, particularmente de menores desacompanhados, exige 
ainda mais justificação. Dada a disponibilidade de alternativas à 
detenção, torna-se difícil conceber uma situação em que a detenção 
de um menor desacompanhado esteja conforme com os requisitos 
estipulados no Artigo 37º (b), alínea 2, da Convenção sobre os Di-
reitos da Criança, segundo a qual a detenção apenas pode ser usada 
como medida de último recurso.”
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Delinquentes juvenis. Infelizmente, pode suceder que seja 
necessário empreender ação criminal contra uma criança não-na-
cional – quer com base em entrada ilegal ou devido às atividades 
ilegais no país de acolhimento. Nestes casos, é importante seguir os 
padrões internacionais estabelecidos na CDC e nas Regras Míni-
mas das Nações Unidas para a Administração de Justiça de Jovens 
(conhecidas como Regras de Beijing).

Emprego de crianças. Tem de ser reconhecido que as crianças que 
migram muitas vezes o fazem com um projeto económico em men-
te e colocam isto num contexto de proteção. As crianças nacio-
nais frequentemente têm empregos antes de cumprirem 18 anos 
de idade e, desde que isto seja realizado sem prejuízo para a cri-
ança, é aceitável. Tem de haver uma diferença entre “trabalho” e 
“exploração”.

Formação dos profissionais que lidam com crianças desacom-
panhadas. A formação de profissionais que trabalham com crianças 
separadas e desacompanhadas e a de aqueles que lidam com os seus 
casos, reveste-se da maior importância para a implementação efeti-
va dos Direitos das Crianças desacompanhadas. Os programas de 
formação devem incluir os seguintes elementos: princípios e pro-
visões da Convenção, conhecimento do país de origem de crianças 
separadas e desacompanhadas, técnicas de entrevista apropriadas, 
desenvolvimento e psicologia infantil, sensibilidade cultural e co-
municação intercultural. 
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Opções de longo prazo

Retorno ao país de origem
Todos os retornos têm de ser consistentes com o respeito pelos Di-
reitos da Criança (incluindo o direito à dignidade e à privacidade). 
Os passos para avaliar o retorno sustentável incluem avaliação da 
segurança e outras condições, incluindo condições socioeconómi-
cas (acesso efetivo a direitos sociais básicos como sejam educação, 
formação e saúde), condições que aguardam a criança no seu re-
torno, as quais podem exigir estudo, levado a efeito por organi-
zações que integram a rede social local, de proximidade. Ou seja, 
as crianças apenas podem ser devolvidas ao seu país de origem se, 
à chegada, estiverem disponíveis uma receção e os cuidados ad-
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equados (com base nas suas necessidades, idade e grau de inde-
pendência). Os cuidados podem ser proporcionados por progeni-
tores ou outros adultos responsáveis pela criança, ou por entidades 
governamentais ou não-governamentais, e deve ser obrigatório 
garantir que um tutor legal esteja disponível no país de origem.

Integração local
A integração local é a primeira opção se o retorno ao país de ori-
gem for impossível, seja por razões legais, ou por razões factuais. 
A integração local tem de se basear num estatuto legal seguro (in-
cluindo estatuto de residência) e tem de reger-se pela Convenção 
sobre os Direitos da Criança, direitos que são plenamente aplicáveis 
a todas as crianças que permaneçam no país. Quando tenha sido 
decidido que uma criança separada ou desacompanhada perman-
ecerá na comunidade, as autoridades devem realizar uma avaliação 
da situação da criança, para depois determinar as disposições de 
longo prazo adequadas no contexto da comunidade local, bem 
como outras medidas necessárias para facilitar essa integração.

Reinstalação num país terceiro (emigração)
Reinstalação (emigração) num país terceiro pode ser uma solução 
duradoura para uma criança separada ou desacompanhada, impos-
sibilitada de regressar ao seu país de origem e para a qual não se con-
segue conceber uma solução de longo prazo, no país de acolhimento.

Adoção
A adoção apenas deve ser considerada quando tiver sido determina-
do que todos os esforços para localizar e reunir a família fracassaram, 
ou quando os progenitores tenham consentido a adoção em con-
formidade com as regras estabelecidas na Convenção Relativa à 
Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção In-
ternacional. O consentimento dos progenitores e o consentimento 
de outras pessoas, instituições e autoridades, que sejam necessários 
para a adoção, têm de ser livre e informados. Tal pressupõe nomea-
damente que este consentimento não foi induzido por pagamento 
ou compensação de qualquer tipo e não foi retirado.
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Crianças em conflito com a lei

               Visão geral   

A maior parte das crianças em conflito com a lei cometeram pequenos delitos 
ou ofensas menores como sejam vadiagem, absentismo, mendicidade ou con-
sumo de álcool. Alguns destes são conhecidas como ‘delitos de estatuto’ e não 
são considerados crimes quando cometidos por adultos. Além disso, algumas 
crianças que se envolvem em atividades criminosas foram usadas ou coagidas 
por adultos. Com demasiada frequência, preconceitos relativos a raça, etnia ou 
estatuto social e económico podem colocar uma criança em conflito com a lei, 
mesmo quando não foi cometido qualquer crime, ou resultam em tratamento 
agressivo por parte dos agentes da autoridade. Neste capítulo discutiremos a 
definição de termos no caso de crianças em conflito com a lei; o contexto de 
crianças em conflito com a lei bem como normas e princípios internacionais no 
caso de crianças em conflito com a lei.    

                      Análise

Definição de termos no caso de crianças em conflito com a lei 

Normas internacionais especificam que uma cri-
ança é qualquer pessoa menor de 18 anos. ‘criança 
é todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, 
nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a 
maioridade mais cedo.’ (Convenção sobre os Dire-
itos da Criança; Carta Africana sobre os Direitos 
e o Bem-Estar da Criança; Diretivas sobe a Justiça 
Adaptada às Crianças do Conselho da Europa) 

Menores são considerados pessoas que ainda não 
atingiram a maturidade ou o desenvolvimento ple-
no e que no mínimo incluem crianças até à idade de 
18 anos, mas por vezes à idade de 21 anos.

Jovem adulto é um termo usado para referir aqueles 
que atingiram a idade legal de maioridade (em regra 
18 ou 21 anos) mas podem ainda não ter atingido 
a maturidade plena em outros aspetos. Estudos re-

Criança: 

Menores

Jovem adulto
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centes indicam que a capacidade mental plena (in-
cluindo emocional) muitas vezes apenas é atingida 
aos 25 anos de idade.

O conceito de Justiça para Crianças cobre as cri-
anças em conflito com a lei (i.e. alegadamente, acu-
sadas de, ou reconhecidas como tendo violado a lei 
penal), crianças que são vítimas ou testemunhas 
de crime, e crianças que podem estar em contac-
to com o sistema judicial por outras razões, como 
custódia, proteção ou herança (crianças envolvidas 
num processo legal). Pode ser visto como um con-
ceito abrangente que funciona em benefício ou no 
maior interesse de todas as crianças que contactam 
com a justiça e sistemas afins. Inclui aspetos como 
prevenção, desvio, reabilitação, serviços de assistên-
cia e medidas de proteção. O conceito de justiça 
para crianças difere do termo “justiça de menores” 
na medida em que não abrange apenas crianças que 
entram em conflito com a lei, mas todas as crianças 
que são afetadas pelo processo judicial. 

O termo refere-se a crianças em conflito com a lei 
e crianças vítimas e testemunhas. Também se refere 
a crianças que podem estar em risco de entrar em 
sistemas penais (quer seja devido à sua circunstân-
cia social, quer seja porque cometeram um ato que 
poderia ser considerado criminoso se a sua idade 
fosse superior à idade de responsabilidade penal).

Justiça para crianças

Crianças em sistemas 
penais

Em conclusão, “crianças em conflito com a lei” é um conceito usado para definir 
qualquer indivíduo menor de 18 anos que entre em contacto com o sistema judi-
cial em virtude de ser suspeito ou acusada de ter cometido um delito. Em alguns 
casos, as crianças que se envolvem em atividades criminosas são usadas ou coagidas 
por adultos. A maior parte das crianças em conflito com a lei cometeram pequenos 
delitos, alguns dos quais não são considerados crimes quando cometidos por adul-
tos. As crianças são presas e detidas pela polícia e enviadas para instituições, in-
cluindo prisões, em sistemas de Justiça que, em muitos casos, são concebidos para 
adultos. As crianças em conflito com a Justiça ou a assistência social, seja enquanto 
crianças que necessitam de proteção, ou crianças em risco, ou num momento da 
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prisão, ou durante um julgamento, ou em detenção, ou ainda enquanto vítimas 
e testemunhas, encontram-se muitas vezes numa posição de grande vulnerabili-
dade, desconhecendo os seus direitos ou incapazes de os fazer valer.

Descrição das crianças em conflito com a lei

Muitas vezes, quando uma criança entra em conflito com a lei, isso representa 
um fracasso fundamental em cumprir com os direitos dessa criança específica, 
por quem tem a responsabilidade sobre ela (pais ou outros), a responsabilidade 
de a cuidar e de a proteger, num momento anterior da sua vida. Muitas crianças 
em conflito com a lei são vítimas socioeconómicas, privadas dos seus direitos a 
educação, saúde, abrigo, cuidado e proteção. Muitas delas têm pouco ou nen-
hum acesso a educação. Muitas são crianças trabalhadoras e algumas deixaram 
as suas casas e vivem nas ruas para fugir à violência e maus tratos que sofrem às 
mãos das suas famílias. Quando entram em contacto com o sistema de Justiça, 
as crianças são frequentemente detidas por longos períodos à espera de julga-
mento, o que as torna vulneráveis a mais violência e maus tratos.

As crianças em risco de entrarem em conflito com a lei podem ser identificadas 
pelas características que partilham com as crianças em conflito com a lei. Os 
respetivos contextos familiares e atual comportamento levam os profissionais a 
julgar o seu potencial para futura criminalidade. Em regra, a característica mais 
comum de crianças que se encontram em risco de entrar em conflito com a lei 
é a sua vulnerabilidade. 

As crianças em risco podem apresentar comportamentos que podem parecer 
ameaçadores, hostis ou autodestrutivos. Estes comportamentos podem evo-
car emoções e reações muito fortes nos profissionais. Para serem eficazes, estes 
profissionais têm de se sentir equipados e capacitados quando tentam perceber 
e trabalhar com tais comportamentos. Uma forma útil de lidar com estes com-
portamentos é compreender o que lhes pode ter dado origem e que medidas 
podem ser tomadas para tentar lidar com eles. Este conhecimento pode ajudar 
os profissionais a trabalharem mais eficazmente com crianças em risco. 

As crianças que se encontram em risco de entrarem em conflito com a lei ten-
dem a apresentar certos traços, designados por ‘fatores de risco’, que levam os 
profissionais a acreditar que podem cometer crimes no futuro. A maioria destes 
fatores de risco podem ser combatidos promovendo traços mais positivos, ou 
‘fatores de proteção’. Na base da prevenção encontra-se a tentativa de combat-
er os fatores de risco, promovendo fatores positivos na vida das crianças. O 
quadro abaixo apresenta exemplos de fatores de risco e protetores mais comuns. 
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•	 Fracas condições  
socioeconómicas

•	 Pais, irmãos ou outros famil-
iares com comportamentos 
ofensivos e antissociais

•	 Parentalidade severa e  
inconsistente

•	 Débil relação progenitores-filhos
•	 Vitimização precoce (maus 

tratos físicos, sexuais e outros)
•	 Violência doméstica
•	 Atitudes passivas ou tolerantes 

para com comportamentos 
antissociais e criminosos

•	 Fraca ligação à escola
•	 Baixo grau de escolaridade
•	 Fraqueza organizacional  

na escola 

•	 Falta de ligação à comunidade
•	 Disponibilidade de acesso a drogas
•	 Área desfavorecida
•	 Grande rotatividade  

da população
•	 Existência de gangues a operar 

na zona

•	 Associação a elementos  
delinquentes

•	 Abuso de substâncias 
•	 Agressividade e impulsividade
•	 Atitudes complacentes perante 

agressões

•	 Nível socioeconómico elevado
•	 Pais que dão bons exemplos 

pró-sociais
•	 Apoio e supervisão  

parental consistente 
•	 Relacionamento forte com os pais
•	 Vitimização precoce inexistente
•	 Habitação segura
•	 Valores morais bem definidos 

pelos pais sobre comportamen-
tos antissociais e criminosos

 

•	 Grande afinidade com os  
professores

•	 Elevada assiduidade às aulas
•	 Escola com bom funcionamento
•	 Bom relacionamento com os 

colegas de turma

•	 Elevado envolvimento com a 
comunidade

•	 Bairro livre de drogas
•	 Área socioeconomicamente alta
•	 População estável
•	 Inexistência de gangues a oper-

ar na zona

•	 Companhias pró-sociais
•	 Competências sociais
•	 Autocontrolo
•	 Postura contra agressões

Fatores de risco          Fatores de proteção
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Normas e princípios internacionais e regionais

Conforme os Artigos 37º e 40º da Convenção sobre os Direitos da Criança 
(1989), as crianças em conflito com a lei têm o direito a um tratamento que 
promova o seu sentido de dignidade e valor, tendo em consideração a sua idade 
e visando a sua reintegração na sociedade. De igual modo, colocar crianças 
em conflito com a lei num espaço fechado deverá ser uma medida de último 
recurso, a ser evitada sempre que possível. A convenção proíbe a imposição da 
pena de morte e prisão perpétua por delitos cometidos por pessoas menores 
de 18 anos. Abaixo listam-se as normas internacionais aplicáveis a crianças em 
conflito com a lei.

Direitos gerais das crianças

1

2

3

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Estabelece 
os direitos fundamentais a que todos os seres humanos têm direito 
sem discriminação. Tem influenciado e constituído a base para a 
adoção de muitos outros instrumentos, normas e diretivas de Di-
reitos Humanos.

Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984) - e o seu Protoco-
lo Opcional (2002).  A Convenção contra a Tortura (CCT) das 
Nações Unidas proíbe a tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes em quaisquer circunstâncias, e 
obriga os Estados a tomar medidas para garantir a sua prevenção. 
Exige que os Estados investiguem e instaurem processos criminais 
a todas as alegações de tortura e facultem formação em prevenção 
de tortura a todo o pessoal policial e militar responsável pela apli-
cação da lei.

Convenção sobre os Direitos da Criança (1989). A CDC é a Con-
venção mais amplamente ratificada, tendo sido ratificada por todos 
os Estados do mundo com a exceção de três. Um vasto leque de 
Direitos da Criança está estabelecidos na CDC, a qual obriga os Es-
tados que a ratificaram a protegê-los. Os Estados têm de apresentar 
relatórios periódicos à Comissão sobre os Direitos da Criança sobre 
a sua implementação dos mesmos. Posteriormente, esta Comissão 
apresenta ‘Observações Conclusivas’ sobre a situação em cada país.
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Crianças em conflito com a lei

Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos (1955). Trata-se de um 
conjunto de regras não vinculativas, aprovado pelo primeiro Congresso das 
Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento de Infratores. 
Definem os princípios que permitem garantir que todos os que se encon-
tram privados da sua liberdade são tratados com humanidade e dignidade. 
(https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_
Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf ).

 
Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade (Lei 

115/2009). O Código estabelece as regras que garantem a qualquer cidadão 
que esteja privado da sua liberdade num estabelecimento prisional, seja 

tratado de maneira humana, de acordo com a Constituição da República 
Portuguesa, bem como da legislação internacional em vigor. (https://dre.pt/
web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/121702379/202006011519/736905

88/diploma/indice)

Regras Mínimas das NU para a Administração da Justiça de Jovens 
(1985) (‘Regras de Beijing’). As Regras de Beijing são um conjunto de 
princípios e orientações para a adequada administração de justiça a jovens. 
Incluem diretivas e comentários sobre Justiça para questões relacionadas 
com crianças, tais como tribunais de menores, a idade de responsabilidade 
criminal, acusação de menores, sentenças e normas para menores em situ-
ação de detenção.

Diretivas das NU para a Prevenção da Delinquência Juvenil (1990) 
(‘Diretivas de Riad’). Estas Diretivas estabelecem normas para a prevenção 

de delinquência juvenil incluindo a proteção de crianças que se presume 
estar em risco de delinquência juvenil e a implementação de medidas que 

podem reduzir/eliminar esses riscos. Estas diretivas promovem o papel que 
os vários setores da sociedade, como a família, a comunidade, os meios de 

comunicação social, e o sistema educativo, têm na prevenção de jovens em 
risco de delinquência juvenil.

Regras das NU para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade (1990) 
(‘Regras de Havana’). Trata-se de um conjunto de princípios que se aplicam a 
todos os jovens privados de liberdade em qualquer estabelecimento ou institu-
ição e promove o seu desenvolvimento e bem-estar. Estas Regras definem 
normas para as condições materiais de detenção, proteção de jovens detidos, e 
programas educativos, vocacionais e laborais, entre outros elementos.
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Regras Mínimas das NU para a Elaboração de Medidas que não privem 
de Liberdade (1990) (‘Regras de Tóquio’). Trata-se de um conjunto de 
regras sobre como administrar sanções que não privem de liberdade e as 

salvaguardas que devem ser implementadas para as pessoas condenadas a 
essas medidas.

 
Diretivas para Ação dirigida a Crianças no Sistema Penal (1997). Estas 
são as Diretivas sobre como implementar os princípios da Convenção sobre 
os Direitos da Criança e outras normas internacionais que estejam relacio-
nadas com a administração da justiça de menores.

 
Princípios Básicos das NU sobre a Utilização de Programas de Justiça 
Restaurativa em Matéria Criminal (2002). Estes Princípios discutem a 

utilização e princípio dos programas de justiça restaurativa, como e quando 
devem ser utilizados no sistema penal, como funcionam e quem deve ser 

envolvido.

Regras das NU para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas que 
não privem da Liberdade Mulheres Infratoras (2010) (‘Regras de Bang-
kok’). Estas Regras complementam e ultrapassam as Regras Mínimas para o 
Tratamento de Reclusos a fim de garantir que os direitos das mulheres são 
devidamente respeitados, incluindo as necessidades específicas de raparigas 
em detenção.

Princípios e Diretrizes das NU sobre o Acesso à Assistência Jurídica nos 
Sistemas de Justiça Penal (2012). Este conjunto de orientações reconhece 

a importância de prover e assegurar o acesso a assistência legal de modo a 
que crianças e adultos possam ter um julgamento justo e vejam os seus dire-
itos protegidos. Os mais relevantes são os Princípios 1, 4 e 5 e as Diretrizes 
7, 8, 9 e 10, que se referem especificamente a assistência legal para vítimas, 

testemunhas e crianças em conflito com a lei.

As crianças como vítimas e testemunhas

Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Víti-
mas de Criminalidade e Abuso de Poder (1985). A Declaração 
sugere e promove medidas a serem tomadas para defender os direit-
os das vítimas e melhorar o seu acesso à justiça, à assistência social, 
à reparação e à compensação.

1
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2
Diretivas das NU sobre Justiça em Matérias que envolvem cri-
anças vítimas e testemunhas de crime (2005). Trata-se de di-
retrizes sobre o tratamento de crianças vítimas e testemunhas de 
crimes. Inclui medidas que devem ser tomadas para garantir que os 
seus direitos são respeitados e têm ampla proteção de sofrimento 
em todo o processo judicial.

Normas dos Direitos da Crianças específicas de determinadas 
regiões

Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades 
Fundamentais (1950, b)). Identifica os direitos e liberdades inalienáveis de 
todos os seres humanos e compele os signatários a garantir e proteger estes 
direitos sem discriminação. Integra 14 Protocolos corrigindo alguns dos 
artigos originais ou juntando direitos e salvaguardas adicionais. As violações 
dos direitos estabelecidos na Convenção são tratadas pelo Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos, e qualquer indivíduo (incluindo uma criança), ou 
grupo de indivíduos, pode apresentar ao tribunal um caso contra o Estado 
signatário, declarando a violação dos seus direitos no âmbito da Convenção.

Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e Penas ou Tratamentos 
Desumanos ou Degradantes (1987, b)). A Convenção, baseada no Artigo 3º 
da CEDH, reforça ainda mais a proteção das pessoas contra a tortura, trata-

mento ou penas desumanos ou degradantes e estabelece o Comité Europeu de 
Prevenção da Tortura e Tratamento Desumano (CPT) que tem o mandato de 

visitar todos os locais de detenção e reportar aos Estados as suas conclusões.

Decisão Quadro do Conselho da Europa relativa ao Estatuto das Vítimas 
em Processos Penais (2001). Apresenta os direitos das vítimas em processos 
penais, como sejam assistência, proteção, mediação (quando apropriado) 
e reparação. Estabelece como cada Estado deve assegurar que estes direitos 
sejam respeitados e a melhor forma de o fazer.

Regras Europeias para Jovens Infratores sujeitos a sanções ou medidas 
(2008). Estas regras foram concebidas para defender a segurança e os 

direitos de todos os infratores menores, sujeitos a sanções, medidas preven-
tivas ou qualquer forma de privação de liberdade. Estas incluem discussões 
sobre o enquadramento legal e implementação de sanções ou medidas que 

não privem de liberdade, todos os aspetos do tratamento de crianças que se 
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encontram privadas da sua liberdade, mecanismos de reclamação e inspeção 
de instalações, alocação de pessoal, trabalho com o público e os meios de 

comunicação social.

Diretrizes do Comité de Ministros do Conselho da Europa sobre Justiça 
adaptada às crianças (2010) Estas Diretrizes referem-se ao tratamento e às 
medidas que devem ser implementadas para proteger os direitos de todas as 
crianças que contactam com os sistemas judiciais, seja como infratores, víti-
mas, testemunhas ou como um terceiro elemento nos processos (i.e., casos 
de custódia). Esboçam princípios gerais e diretrizes específicas para todos os 
estádios do processo judicial.

Princípios da Justiça adaptada às Crianças
Estes são os princípios básicos subjacentes à proteção dos direitos das crianças 
em sistemas de justiça penal.

O Melhor Interesse das Crianças 
Em todas as ações em que as crianças estejam direta, ou indireta-
mente, envolvidas ou afetadas pelo sistema judicial, o maior inter-
esse da criança deve ser uma consideração fundamental. Assim, em 
todas as ações empreendidas, deve ser dada atenção ao impacto que 
a ação terá numa criança, ou grupo de crianças, de modo a garantir 
que o seu maior interesse seja respeitados. Os outros princípios 
gerais, incluindo proteção, o direito a ser ouvida e a não ser dis-
criminada, são todos relevantes para determinar qual é o maior 
interesse de uma criança, ou grupo de crianças.

A Proteção
O princípio da proteção do bem-estar e do desenvolvimento das 
crianças encontra-se estreitamente ligado ao princípio do seu 
maior interesse, reiterando a necessidade de medidas e proteções 
adicionais devido à vulnerabilidade da criança e o dever do Es-
tado de providenciar esta proteção. Proteger o bem-estar de uma 
criança não engloba apenas escudá-la de perigos, por exemplo, in-
specionando os estabelecimentos onde as crianças se encontram ou 
aprovando legislação contra o uso de castigos físicos. Pressupõe ig-
ualmente uma abordagem mais ativa e envolve implementar ações 
para permitir o desenvolvimento saudável da criança. Isto pode 
implicar providenciar formação vocacional e educação nos centros 

1

2
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de reeducação infantil e juvenil, e tomar precauções para limitar 
tudo o que possa impedir esse desenvolvimento.

O direito a ser ouvida 
O direito a ser ouvido garante que todas as crianças capazes de 
formular uma opinião podem exprimir-se livre e plenamente em 
qualquer assunto que a possa afetar. Também implica que esta opin-
ião deve ser tomada em consideração sempre, com o devido peso 
dado à sua idade e maturidade. As crianças têm de poder exprimir 
as suas perspetivas, opiniões, e preocupações, bem como participar 
ativamente em todo o processo judicial (consoante os seus melhores 
interesses e através de um representante, sempre que necessário).

A Não-discriminação 
O princípio da não-discriminação implica que não será feita 
qualquer distinção, restrição ou exclusão nem dado tratamento 
preferencial a qualquer criança, com base em raça, cor, sexo, lín-
gua, religião, opinião política ou outra, origem nacional, social ou 
étnica, incapacidade, estatuto de nascença ou outro.

Guarda segura de Crianças23

Em geral, verificar-se-á que a maior parte das crianças em risco de entrar em 
conflito com o sistema legal, necessitam igualmente de cuidado e proteção. 
Uma criança com necessidades de cuidado e proteção é uma criança que (a) 
esteve ou está em risco de ser maltratada, negligenciada, abandonada ou explo-
rada; e (b) não tem ninguém com autoridade parental que esteja disponível e 
capaz de proporcionar proteção relativamente a maus tratos, negligência, aban-
dono ou exploração. As crianças em risco podem encontrar-se em situações em 
que: 

•	 estão nas ruas ou têm residências instáveis; 
•	 se associam com pares mais velhos ou criminosos ou têm familiares no 

sistema de justiça penal; 
•	 estão envolvidas na indústria do sexo ou prostituição ou tráfico humano; ou 
•	 viveram situações de guerra, conflito ou violência. 

23  No sentido de “Safeguarding”: Keep Children Safe, Child Safeguarding 
Standards and how to implement them. Consultado em https://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/standards_child_protection_kcsc_en_1.pdf, a 31/05/2020. Nota de tradução e 
adaptação

4
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As crianças em risco provavelmente derivam de contextos conturbados e 
viveram uma u mais formas de maus tratos, os quais podem incluir negligên-
cia, maus tratos físicos, maus tratos psicológicos/emocionais ou abuso sexual 
ou exposição a violência doméstica. 

O comportamento das crianças abaixo da idade de responsabilidade criminal 
deve ser tratado com intervenções dirigidas e apropriadas que provem ser no 
seu maior interesse. Nunca devem ser processadas pelo sistema de justiça penal. 
Essas intervenções podem incluir medidas educativas ou supervisão de assis-
tentes sociais.  Todas as declarações e convenções exigem que as crianças abaixo 
da idade mínima de responsabilidade criminal devem ver os seus Direitos Hu-
manos e salvaguardas legais plenamente respeitados. A este respeito, os estados 
devem informar o Comité detalhadamente, nos seus relatórios, da forma como 
as crianças abaixo da idade mínima de responsabilidade criminal definida são 
tratadas nas suas leis, quando são identificadas como tendo violado a lei penal, 
ou são presumidas ou acusadas de o ter feito, e que tipos de salvaguardas legais 
se encontram implementadas para garantir que o seu tratamento é tão justo e 
equitativo como o das crianças acima da idade mínima. 
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ANEXOS

     Anexo 1: O Plano pós-saída do sistema 

PLANO PÓS-SISTEMA24

Âmbito
O Plano pós-sistema foi delineado para fornecer aos jovens uma ponte entre 
os cuidados e os futuros serviços de pós acolhimento e, eventualmente, a sua 
independência e autonomia. Este plano destina-se a apoiar os jovens que es-
tão a deixar o sistema e se preparam para se tornar adultos independentes e 
autónomos. Reconhecendo que se trata de um processo difícil, os profissionais 
necessitam de garantir que os jovens recebem o apoio adequado no planeamen-
to de todas as etapas que se possam antecipar para alcançarem os seus próprios 
objetivos.

O Plano é um processo intenso que envolve a exploração de tópicos complexos, 
para além de recursos, conhecimentos e aptidões pessoais dos jovens.

Representa uma importante ferramenta para apoiar os esforços conjuntos do 
planeamento de transição que precisam ocorrer quando o jovem atinge o meio 
ou o final da adolescência e, por fim, a idade adulta e a independência.

O Plano pós-assistência não servirá apenas para os jovens sonharem e ambi-
cionarem o seu futuro, mas também para lhes proporcionar a confiança e a 
capacidade necessárias, ao longo da vida, para aspirarem e alcançarem objetivos 
com base nos seus pontos fortes e recursos. 

Um dos objetivos fundamentais do processo será o de apoiar o jovem que sai do 
sistema a desenvolver um forte sentido de identidade, de si mesmo. O desen-
volvimento de uma autoimagem positiva, bem como a compreensão dos seus 
antecedentes e história, permitirá a formação de um sentido positivo de cidada-
nia. Isso facilitará o desenvolvimento de um sentimento de pertença à comuni-
dade em que vive e uma conexão com a sociedade em geral. Também favorece 

24  Este documento é realizado com o apoio do programa Erasmus+ da União 
Europeia. Foi elaborado com base noutras conclusões deste plano e nos resultados de 
outros projetos implementados pelas Aldeia de Crianças SOS da Roménia.
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o desenvolvimento da confiança e da autoestima dos jovens, para que estes 
tenham a capacidade de fazer escolhas informadas no futuro e sejam capazes 
de expressar as suas opiniões e pensamentos sobre os principais problemas que 
os afetam.

Quem desenvolve o Plano pós-sistema?  
O Plano será preparado em conjunto pelo tutor e pelo jovem. Poderá envolv-
er a participação de outros intervenientes profissionais relevantes, tais como 
professores, psicólogos e assistentes sociais, além de elementos da família de 
origem ou amigos, caso seja necessário.

Quando?
O plano é desenvolvido para abranger um período de 6 meses. É revisto pelo 
tutor e pelo jovem, juntamente com as pessoas inicialmente envolvidas ou 
uma parte delas.

Fundamentos:
•	 O momento ideal do Plano pós-sistema: o processo de saída do sistema 

deve iniciar-se por volta do 16.º aniversário do jovem
•	 Abordagem individual na entrega do plano: os tutores e os outros profis-

sionais devem mostrar respeito e compreensão e não julgar, devem re-
sponder às questões de maneira pessoal, mostrar que estão empenhados, 
não desistir

•	 Atualização periódica do Plano pós-sistema: a cada 6 meses

Domínios
O plano abrange os seguintes tópicos relacionados com os jovens: saúde, 
desenvolvimento emocional e comportamental, educação, relações familiares 
e sociais, identidade, apresentação social, aptidões de autocuidado.

O jovem, com o apoio do tutor, discute e acorda as estratégias e ações necessárias 
para desenvolver as suas capacidades de vida independente, incluindo:
•	 Aptidões sociais para ajudar o jovem a negociar com colegas, empre-

gadores e outros adultos da comunidade;
•	 Orçamentação e gestão do dinheiro;
•	 Gestão das relações familiares e de outros relacionamentos;
•	 Resolução de conflitos;
•	 Culinária, arrumação e autocuidado;
•	 Consciencialização de direitos e responsabilidades.
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O plano baseia-se em informações relacionadas com as necessidades e recursos 
dos jovens, como estas devem ser respondidas, por quem e quando. Todos estes 
dados auxiliam na resolução dos problemas que abrangem os seguintes com-
ponentes do plano: 

COLOCAÇÃO, NECESSIDADES DE ALOJAMENTO OU HABITAÇÃO 
habitação segura, bem conservada e acessível

APRENDIZAGEM E TRABALHO 
educação, estágio, certificação e aprendizagem, emprego

SAÚDE E BEM-ESTAR 
físico e mental

FAMÍLIA E AMIGOS

APTIDÕES PESSOAIS E PRÁTICAS

DINHEIRO 
recursos financeiros

ONDE QUERO VIVER

DIREITOS E QUESTÕES JURÍDICAS

Cada um desses componentes contém planos de contingência. Esta aborda-
gem ajuda os jovens a contemplarem sempre um “plano B” e a evitarem en-
contrar-se em situações difíceis. Desenvolve um pensamento crítico e mitiga 
riscos.

O jovem deve manter contato com o responsável pelo seu caso e discutir 
qualquer aspeto que deva ser revisto ou reconsiderado para que o plano repre-
sente um apoio real.

O apoio da Comissão Europeia na produção desta publicação não constitui 
aprovação dos seus conteúdos, os quais refletem apenas as opiniões dos autores, e a 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nela contidas
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PLANO PÓS SAÍDA DO SISTEMA
DETALHES PESSOAIS

O teu nome:     

Data de Nascimento:

A tua morada atual:

Número de telefone: 
Casa:
Telemóvel:

Número de identificação (CC):

Estado civil: 

Data deste plano: 

Conselheiro pessoal: 

Tutor: 

Número de telefone: 

Colocação atual:

Responsável: Telefone:

Onde te vês nos próximos 10 anos? (em termos de local para morar, tipo de 
casa, família, amigos, vida profissional, etc.)

Qual é o contato mínimo acordado que é suposto teres com o teu assistente 
social? 
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Este plano estabelece as medidas de suporte para ti nos próximos 6 meses e identi-
fica a ajuda que te ofereceremos para obteres a independência gradualmente.

O Plano pós-sistema será analisado pelo teu tutor a cada 6 meses e apresenta-
do na sua reunião periódica.

Depois de deixares o sistema de assistência, o plano será avaliado pelo teu 
responsável de “cuidados alternativos”.

Se não estiveres satisfeito com o serviço oferecido, poderás apresentar a tua 
reclamação ao responsável pela equipa que trabalha contigo.

Deves ter sempre contigo uma cópia assinada do teu Plano pós-sistema.

1. DETALHES DA COLOCAÇÃO, NECESSI-
DADES DE ALOJAMENTO OU HABITAÇÃO 

Situação atual:

O teu Plano:

Tens conhecimentos e aptidões de gestão doméstica (limpeza, reparações, 
contas, etc.)?

Quais as principais tarefas de alojamento que precisam de ser realizadas 
nos próximos 6 meses? 
 

Tarefa Quem a re-
alizará? Até quando? Data de final-

ização
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Plano de contingência:

Sentes que precisas de ajuda ou aconselhamento sobre qualquer um dos se-
guintes pontos:

ASSINALAR
Opções de alojamento
Procura de alojamento
Contrato de arrendamento - direitos e obrigações

 

2. APRENDIZAGEM E TRABALHO

Situação atual 

Estudo / Emprego

Nome da Escola 
/ Empregador Curso ou cargo Morada/Número 

de telefone

Quando 
começaste este 
curso? Ou este 

trabalho?

O que gostarias de alcançar nos próximos 6 meses? 
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Olhando para o futuro, o que gostarias de estar a fazer daqui a 2 anos?

Quais as principais tarefas de educação, estágio ou emprego a serem real-
izadas nos próximos 6 meses?

Tarefa Quem a realizará? Até quando? Data de  
finalização

Plano de contingência

Sentes que precisas de ajuda ou aconselhamento sobre qualquer um dos se-
guintes pontos:

ASSINALAR
Direitos do trabalhador
Candidatura a empregos
Escolha de carreira
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 3. PLANO DE SAÚDE E BEM-ESTAR

Nomes e moradas de:

Médico de família

Nome N.º telefone Morada

Dentista

Nome N.º telefone Morada

 
Outro profissional de saúde

Nome N.º telefone Morada

 
Fizeste um exame oftalmológico nos últimos 12 meses?           Sim/Não

Fizeste uma avaliação de saúde nos últimos 12 meses?                    Sim/Não

Sentes que precisas de ajuda ou conselho sobre qualquer um dos seguintes pontos: 
ASSINALAR

Programar e participar em consultas
Saúde e nutrição
Drogas e álcool
Saúde Sexual
Higiene pessoal
Ser ativo
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Quais os principais problemas relacionados com a saúde que precisam de 
ser abordados nos próximos 6 meses?

Tarefa Quem a  
realizará? Até quando? Data de  

finalização

Plano de contingência

4. FAMILIA E AMIGOS

Situação atual 

Quem será o teu principal suporte diário nos próximos 6 meses? Por exemp-
lo, cuidador adotivo, principal assistente social, assistente pós-sistema

Existem procedimentos adequados em vigor para te ajudar a manter contato 
com a tua família de origem e com que frequência os vês?
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Precisas de mais alguma ajuda com este assunto?

Quais as atividades de lazer em que participas? Precisas de apoio? De que 
tipo? 

Quais as principais questões que precisam de ser tidas em consideração nos 
próximos 6 meses?

Tarefa Quem a  
realizará? Até quando? Data de  

finalização

Quem são os teus contactos de emergência? – refere 5 amigos/colegas e os 
respetivos números de telefone

5. COMPETÊNCIAS PESSOAIS E PRÁTICAS

Tornar-me um jovem adulto confiante (por exemplo, cuidar de mim mesmo e 
desenvolver e manter compromissos). 

Gerir dinheiro (por exemplo, gerir as próprias finanças, fazer o dinheiro du-
rar, pagar contas, lidar com dívidas, lidar com bancos).
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Tarefas diárias (por exemplo, fazer compras, preparar refeições, manter uma 
dieta equilibrada, movimentar-me, lidar com a roupa, aprender tarefas de 
manutenção básica da casa)

Situação atual 

Tarefas para os próximos 6 meses

Tarefas para os 
próximos 6 meses

Quem as re-
alizará? Até quando? Data de final-

ização

Sentes que precisas de ajuda ou aconselhamento sobre qualquer um dos se-
guintes pontos: 

ASSINALAR
Documentos legais
Orientar-se nos serviços locais
Tomar uma decisão
Comunicação interpessoal
Relacionamentos saudáveis

 

6. DINHEIRO

Situação atual  

Se ainda vives numa instituição ou casa de acolhimento, continuarás a receber 
a tua mesada e dinheiro para roupa do teu cuidador.
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Tens conta bancária?     Sim/Não

Poupas dinheiro regularmente?    Sim/Não

Se não o fazes, isso é algo em que deves pensar enquanto ainda estás no siste-
ma de assistência

Custos de alojamento

Se tens menos de 18 anos e vives na comunidade ou estás no ensino superior 
com mais de 18 anos, receberás apoio para os custos de alojamento. 
Valor semanal necessário  

Manutenção

Valor semanal que vais receber 

Este é composto pelos seguintes valores:
Mesada
Dinheiro para roupa
Alimentos/Produtos de limpeza/
Produtos de higiene pessoal
Despesas da faculdade, por exemplo 
equipamento

As tuas despesas com serviços públicos podem ser pagas diretamente por ti, 
especialmente se receberes subsídio de alojamento. Se tiveres cartão de recar-
regamento, receberás …..,00€ por semana.

Como vais receber o teu dinheiro?
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7. ONDE QUERO MORAR

Situação atual

Tarefas para os próximos 6 meses

Tarefas para os 
próximos 6 meses

Quem as  
realizará? Até quando? Data de  

finalização

8. DIREITOS E QUESTÕES LEGAIS

Questões legais ou quaisquer direitos pendentes

Infrações

Tarefas para os próximos 6 meses

Tarefas para os 
próximos 6 meses

Quem as  
realizará? Até quando? Data de  

finalização
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ASSINATURAS

Jovem: ............................................................................................................

Assistente Social de Cuidados alternativos / Responsável pela saída do sistema: 
........................................................................................................................

Tutor: .............................................................................................................
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Anexo 2: Sugestão de plano de sessão: Unidade 1: Introdução ao curso

Unidade 1: Introdução ao curso
Duração: 2 horas

      Síntese

A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos obje-
tivos e resultados bem como a sua ligação às restantes unidades. Descreve a 
sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.

Breve descrição e pontos-chave

A Unidade foi concebida com o objetivo de apresentar a disciplina aos partici-
pantes. Durante a Unidade, os jovens terão ocasião de se apresentar aos restan-
tes participantes e ao(à) formador(a), tomando conhecimento do resto do gru-
po. Para além disso, serão apresentados os conteúdos do curso, e serão descritas 
todas as unidades seguintes, de forma a que fiquem mais envolvidos no proces-
so e na sua aprendizagem. Finalmente, o conceito de “Competências de Vida” 
(Life Skills) será explicado pelo(a) formador(a), em discussão em grande grupo, 
bem como a sua importância para uma vida adulta independente.

Os jovens começarão a refletir no processo de abandonar a instituição e nos 
diferentes passos que necessitarão de tomar para uma vida independente, tendo 
oportunidade de avaliar as suas próprias capacidades e competências relaciona-
das com uma vida independente saudável e positiva, percebendo os seus pontos 
fortes e as suas incapacidades.

Os participantes tomarão conhecimento dos aspetos práticos do curso (horas, 
duração, tarefas, lista de presenças, código de conduta, etc.) e terão oportuni-
dade de criar e conceber colaborativamente regras e questões práticas relacio-
nadas com o curso.

Ponto-chave 1: Todas as questões práticas relacionadas com o desenvolvi-
mento do curso terão de ser explicadas e esclarecidas de modo que os jovens 
saibam o que esperar e o que é esperado deles.
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Ponto-chave 2: Os jovens terão de começar a pensar sobre a sua vida após a 
instituição de uma forma realista, reconhecendo as diferentes possibilidades e 
caminhos por que podem enveredar.

Ponto-chave 3: É fundamental criar um ambiente amistoso e positivo. Deve 
ser fomentado espírito de equipa de forma a que os jovens queiram participar 
(em vez de terem de participar).

     Análise da unidade
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descreven-
do-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade desenvolver-se-á nos seguintes passos:

1. O(A) formador(a) apresenta-se, descrevendo brevemente o seu perfil (idade, 
cargo, área de conhecimento, experiência com jovens em instituições, com 
crianças, com o ensino, etc.).                                                                                        .  

2. Após esta breve autoapresentação, o(a) formador(a) apresenta brevemente 
uma síntese de todo o curso e desta Unidade específica. No que se refere a 
todo o curso, serão providenciados os seguintes tipos de informação:

Objetivo: O objetivo do curso é 
preparar os jovens que vão deixar 
uma instituição para que tenham 
o conhecimento, as capacidades e 
competências para levar uma vida 
adulta independente, saudável e 
feliz. Isto será alcançado através da 
implementação do curso, da or-
ganização do processo de tutoria 
e do desenvolvimento dos Planos 
Após-Instituição individuais, a cri-
ar conjuntamente por cada jovem e 
pelo(a) seu(sua) tutor(a). 

Conteúdos: O conteúdo do curso 
divide-se nas dez (10) Unidades se-
guintes: 
Unidade 1. Apresentação do Curso. 
Unidade 2: As questões legais: Di-
reitos e Deveres. 
Unidade 3: A Gestão do Dinheiro. 
Unidade 4: Habitação. 
Unidade 5: Educação para a Saúde. 
Unidade 6: Educação – Formação. 
Unidade 7: Emprego. 
Unidade 8: Estilo de Vida saudável. 
Unidade 9: Serviços Locais: “Sem-
pre ao virar da esquina!” 
Unidade 10: Comunicação e 
Relações Interpessoais.
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Cada Unidade é subdividida em 
secções mais pequenas, os Módulos, 
com 3 a 4 módulos por Unidade. 
Cada módulo tem a duração de 
duas (2) horas.

Formador(a): O(A) mesmo(a) for-
mador(a) assumirá o curso, cuja du-
ração total é de oitenta (80) horas.

Manual: Cada estudante receberá o 
manual do curso intitulado “Man-
ual de Competências de Vida”. O 
objetivo do “Manual de Competên-
cias de Vida” é fornecer informação 
sobre a ajuda prática que os forman-
dos poderão obter relativamente 
a habitação, educação, formação 
e emprego, questões financeiras, 
saúde e outras competências de vida 
necessárias à medida que se prepa-
ram para a sua independência. Tam-
bém apontará os jovens que deixam 
uma instituição na direção de acon-
selhamento e apoio fora do sistema 
de assistência social. O manual fac-
ulta aos jovens informação fácil de 
utilizar que apoia o seu processo de 

3. Após a primeira parte da sessão, em que o(a) formador(a) explica os aspetos 
básicos do curso, realizar-se-á a atividade de “Quebrar o Gelo”. O(A) for-
mador(a) pede aos jovens que se sentem aos pares. Cada estudante apresen-
tar-se-á à pessoa sentada ao seu lado, respondendo às questões que essa pes-
soa possa ter, de modo a ficarem com uma boa ideia um(a) do(a) outro(a). 
O(A) formador(a) pode apresentar alguns exemplos de questões que po-
dem ser colocadas para se conhecerem mutuamente: idade, comida / cor/ 
música / canção favorita, hobbies, emprego ideal, experiências de viagem, 
etc. Este processo pode ter uma duração de dez (10) minutos. Depois disto, 
cada estudante apresenta o seu par ao grupo, fornecendo a informação que 
reuniu durante a breve conversa. 

autonomia na vida após a tutela da 
CPCJ.

Questões práticas: O(A) forma-
dor(a) garantirá o local onde o curso 
será realizado, a frequência das ses-
sões de aprendizagem e a duração de 
cada sessão (2 horas com um inter-
valo de dez minutos). Apresentarão 
a Lista de Presenças, onde todos os 
jovens têm de registar a que horas 
o curso começa e termina, acres-
centando o seu nome ou assinatura 
nos locais correspondentes. Tam-
bém serão referidas algumas regras 
básicas, como sejam as normas sobre 
comida e bebida na sala da sessão, 
o uso de telemóveis, o caso de fal-
ta, e um código de conduta básico 
(relativamente ao uso de linguagem, 
respeito, liberdade de expressão, 
discussões pacíficas, participação 
em atividades e exercícios, etc.). Al-
gumas decisões sobre o código de 
conduta, a organização do espaço da 
sala, etc., podem ser tomadas coleti-
vamente com os jovens.
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4. Quando todos foram apresentados por um(a) colega, o(a) formador(a) colo-
cará as “Questões de Abertura”, pedindo ao grupo razões por que gostariam 
de participar no curso e quais são as suas expectativas relativamente a ele, 
tendo em consideração todas as respostas potenciais, fazendo comentários 
positivos para cada um(a) que fala a fim de criar um ambiente positivo e 
gratificante. Após isto, o(a) formador(a) tentará categorizar e interpretar as 
respostas em Competências de Vida, que serão discutidas seguidamente.

5. O(A) formador(a) começa a discutir o conceito de Competências de Vida, 
tentando descrevê-los em linguagem simples, para que os jovens compreen-
dam o seu significado e importância.  Por exemplo, pode começar por dizer 
que competências de vida são aquelas competências necessárias ou dese-
jáveis para uma participação plena na vida do dia a dia. O(A) formador(a) 
também pode usar as definições seguintes:

Unicef: “Competências de Vida” 
são definidas como capacidades psi-
cossociais para comportamento ad-
aptativo e positivo que permite aos 
indivíduos lidar eficazmente com as 
exigências e os desafios da vida quo-
tidiana. Grosso modo, agrupam-se 
em três grandes categorias de com-
petências: competências cognitivas 
de análise e utilização de infor-
mação, competências pessoais de 
intervenção pessoal e de autogestão, 
e competências interpessoais de co-
municação e efetiva interação com 
os outros.”  

British Council: «Competências 
de Vida é uma expressão utilizada 
para descrever um conjunto básico 
de capacidades, adquiridas através 
de aprendizagem ou de experiên-
cias diretas de vida que capacitam 
os indivíduos ou grupos a lidar com 
questões ou problemas comuns que se 
enfrentam no quotidiano.»

Projeto Competências de Vida na 
Europa (LSE): “Competências de 
Vida são uma parte constituinte das 
capacidades de vida e trabalho num 
contexto social, cultural e ambiental 
específico. Os tipos de competên-
cias de vida surgem em resposta 
às necessidades dos indivíduos em 
situações de vida reais”. 

O(A) formador(a) pode pedir aos 
jovens que assinalem os pontos em 
comum que estas definições têm 
e que os combinem numa nova 
definição, se possível. Durante a 
discussão e explicação do significa-
do de competências de vida, o(a) 
formador(a) pedirá aos jovens que 
indiquem algumas destas com-
petências para que ele/ela as escre-
va no quadro ou no papel no cava-
lete. Algumas destas competências 
que deverão ser incluídas na lista 
poderão ser: tomada de decisão, res-
olução de problemas, pensamento 
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6. Depois da secção referida acima, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que 
preencham a Ficha 1: Autoavaliação de competências de vida. Pede-se aos 
jovens que avaliem as suas competências assinalando a quadrícula adequada 
na lista de competências apresentada na Ficha. O(A) formador(a) dará cin-
co minutos de modo que todos os jovens preencham a Ficha e depois pede 
a cada um deles que partilhe as suas respostas. Enquanto grupo, tratam de 
identificar respostas/resultados comuns no que se refere às competências 
que pensam ter e aquelas que precisam de desenvolver. O(A) formador(a) 
deverá apontar as Unidades específicas do curso que correspondem às lacu-
nas de competências constatadas, de modo que os jovens compreendam a 
ligação entre as suas necessidades e as ofertas e programa do curso. 

7. Depois da discussão sobre a Ficha, o(a) formador(a) dá início a uma dis-
cussão de grupo/ brainstorming sobre as competências específicas que um 
jovem que deixa uma instituição deverá ter a fim de levar uma vida inde-
pendente saudável e feliz. Espera-se que as respostas dos jovens coincidam 
mais ou menos com a lista já desenvolvida (passo 5), muito provavelmente 
algumas competências extra poderiam ser acrescentadas para o caso específ-
ico de jovens que estão prestes a abandonar uma instituição. 

8. Como passo seguinte, e quando a discussão se voltou para estar em assistên-
cia e abandonar a assistência, o(a) formador(a) aproveita a oportunidade 
para começar uma discussão sobre os pensamentos e os sentimentos que os 
jovens têm quanto à perspetiva de deixar o sistema para viverem sozinhos. 
O(A) formador(a) pede aos jovens que preencham a Ficha 2 (Pensamentos 
e Sentimentos ao deixar o sistema), individualmente ou em pares, e pede-
lhes que leiam em voz alta o que escreveram, apoiando-os na expressão 
individual tão extensa e pormenorizadamente como desejem. Depois de 
todos terem lido as suas ideias, o(a) formador(a) faz o resumo dos resul-
tados comuns e divergentes, realçando que a maioria dos pensamentos e 
sentimentos negativos serão tratados durante o processo de conceção dos 
Planos individuais para a vida após a assistência. 

crítico, competências de comuni-
cação e colaboração, relações inter-
pessoais, consciência de si, empatia, 
literacia, numeracia, competências 
financeiras, competências relacio-

nadas com a sua saúde, competên-
cias informáticas, gestão de tempo, 
pedir ajuda, capacidades cívicas, de 
negociação e de estabelecer relações 
sociais. 
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9. Ao chegar à secção “Extensão” da sessão, o(a) formador(a) pode dar aos 
jovens a Ficha 3 e pedir-lhe que escrevam, individualmente, pelo menos 
um objetivo para as categorias apresentadas na Ficha. Esta ficha pode ser 
preenchida durante a sessão, se houver tempo, ou constituir trabalho de 
casa para a sessão seguinte. O(A) formador(a) pede aos jovens que sejam 
o mais específico possível no que se refere aos objetivos que indicarem, e 
explica de forma sintética a importância de ter objetivos específicos e men-
suráveis como o primeiro passo importante para os alcançar. 

10. Ao chegar ao fim da sessão, sob a forma de avaliação informal, o(a) for-
mador coloca a questão ao grupo: Como correu? O(A) formador deixa os 
jovens exprimir as suas opiniões sobre a sessão: como se sentiram, o que 
pensaram sobre as diferentes fases da sessão, o que mais gostaram dela, o 
que não gostaram, quais as suas expectativas para as sessões seguintes, etc. 
O(A) formador(a) procura encorajar a expressão dos jovens, apontando 
a importância de refletir no processo: é importante tanto para o(a) for-
mador(a) como para os jovens de modo que estejam mais envolvidos no 
processo e que os dois lados possam beneficiar dele. O(A) formador(a) pro-
porciona espaço mesmo para comentários negativos, para que possa obter 
uma ideia clara da dinâmica do grupo e da participação de cada estudante. 
É importante feedback para ponderar e adaptar sessões futuras às avaliações 
expostas. 

11. Por fim, de forma sumária, o(a) formador(a) sintetiza toda a sessão, sublin-
hando as questões mais importantes que foram discutidas e dando algumas 
pistas sobre as temáticas que serão discutidas na sessão seguinte. 

12. Finally, very briefly the trainer sums up the whole session, pointing out the 
most important issues that were discussed and giving a few clues on the 
issues which will be discussed during the next session.  

 
      Objetivos

Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada 
sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem descreve o conhecimento 
e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.

Os objetivos e metas desta Unidade são:
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… para os alunos …
•	 compreender os conteúdos do curso
•	 perceber a importância do curso para a sua vida pós-assistência
•	 saber o que esperar do curso
•	 compreender o seu papel durante a sucessão do curso
•	 ter uma perspetiva global das distintas Unidades incluídas no curso
•	 criar um ambiente de aprendizagem caloroso, positivo e de confiança
•	 familiarizar-se com o(a) seu(sua) formador(a) e o seu papel
•	 começar a pensar em termos práticos no processo de deixar a assistência
•	 criar espírito de equipa entre todas as pessoas envolvidas no curso (forma-

dor, participantes, administração, etc.)
•	 sentir-se confortável na expressão individual, de necessidades, receios e sonhos
•	 envolver-se no curso, de modo a participar ativamente nele
•	 esclarecer a estrutura do curso e os diferentes conteúdos de cada unidade
•	 compreender como usar o “Manual de Competências de Vida”
•	 compreender o conceito e a importância de “competências de vida”

… para o(a) formador(a) …
•	 ter uma ideia clara dos indivíduos que constituem o grupo bem como da 

dinâmica de grupo
•	 registar e verificar pressupostos feitos antes do início do curso
•	 explicar detalhadamente os conteúdos do curso e os aspetos práticos (du-

ração, manual, tarefas, folha de presenças, etc.)
•	 reconhecer necessidades e desejos específicos, conforme expressos pelos jovens
•	 criar um ambiente de aprendizagem caloroso e de confiança
•	 familiarizar-se com o aspeto de avaliação e autoavaliação do curso
•	 praticar “escuta ativa” quando interagir com os jovens
•	 realizar ajustes pontuais consoante os comentários feitos pelos alunos

       Discussão / Questões iniciais

Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de pergun-
tas relevantes para o tema.

•	 O que significa realmente para ti “vida pós-sistema”?
•	 Porque estás a participar no curso?
•	 Quais são as tuas expectativas para este curso?
•	 Quais são as competências para a vida? (significado, importância para um 

jovem adulto). Cria uma lista
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      Atividade

Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade 
deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova o desenvolvimento das 
competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em 
grande grupo, trabalho a pares, role-play, brainstorming, resolução de prob-
lemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é com-
plementada por materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc.

Tipo de atividade: Trabalhos a pares

Atividade para quebrar o gelo: Durante dez minutos, conversar 
com e saber mais da pessoa sentada ao seu lado. Tomar notas e 
apresentar essa pessoa à equipa.

 

Tipo de atividade: Escrita

Ficha 1: Autoavaliação de Competências de vida. Os jovens têm 
de avaliar as suas competências assinalando o item na lista de com-
petências apresentadas na Ficha. 

Tipo de atividade: Brainstorming

Pede-se aos jovens que reflitam sobre e discutam a seguinte questão: 
Que competências/ saberes / capacidades são necessárias para um 
jovem adulto ter uma vida independente após a assistência?

Tipo de atividade: Escrita

Ficha 2: Pensamentos e sentimentos sobre a saída do sistema
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      Extensão

A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original 
quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho de sessão.

 Atividades extra

Ficha 3: Pede-se aos jovens que escrevam pelo menos um objetivo/
uma meta para as categorias especificadas na Ficha.

      Avaliação

O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, 
porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram atingidos. 
      

Discussão de grupo  

Como correu? O(A) formador(a) pede aos jovens que emitam as 
suas opiniões abertamente na primeira sessão. Encoraja-os a falar 
e exprimir todo o tipo de observações e comentários. Caso os jov-
ens se mostrem relutantes, o(a) formador(a) começa por dar o seu 
próprio feedback sobre a sessão, descrevendo exemplos positivos ou 
divertidos da sessão. Durante esta discussão, os jovens são encoraja-
dos a exprimir sentimentos, ideias, receios que possam ter tido ou 
sentido durante a sessão.
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       Feedback colaborativo

A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resulta-
dos da atividade e as secções de extensão do plano de sessão.

Apresentação

No final da secção, o(a) formador(a) resume os pontos importantes 
da sessão, procurando ligar os receios e as reflexões aos conteúdos 
do curso, de forma a criar um fecho positive e reconfortante da 
secção e motivar o interesse dos jovens nas sessões seguintes.

      Dicas para o formador

As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) for-
mador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade numa área temática 
sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) 
formador(a) para ensinar cada módulo e os materiais que deverão estar prontos 
a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e out-
ros elementos da sessão. 

Seja flexível. Caso os jovens não 
compreendam o conteúdo de uma 
atividade, procure explicar de for-
mas diferentes, em particular dando 
exemplos relevantes que os jovens 
achem significativos.

Quando pedimos a alguém que revele 
algo pessoal, é sempre útil começar-
mos por dar o exemplo. Tenha algu-
mas histórias ou exemplos pessoais à 
mão, especialmente quando discutir 
receios, objetivos e reflexões.

Mantenha-se aberto e seja compensa-
dor. Especialmente durante esta pri-
meira sessão, o objetivo final é criar 
um ambiente positivo por forma a 
incentivar todos a participar. Procure 
envolver todos nas discussões, sem 
pressão ou comentários avaliativos.

Registe o que funcionou e o que não fun-
cionou, para adaptar as secções do curso 
e as atividades das sessões seguintes.

Prepare-se bem: Prepare fichas e apre-
sentações muitos antes da Unidade e 
tenha um Plano B, caso algo não resulte. 
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Unidade 1, Ficha 1: Autoavaliação de competências para a vida

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as competências de vida nas 
quais és excelente e registar aquelas que precisas de desenvolver. Individual-
mente, tenta responder a cada uma das questões o mais honestamente possível. 
Depois de completares esta avaliação de competências de vida independente, 
revê-a com a tua equipa e identifica as competências que gostaria de reforçar.

Deverão ser incluídas três ou quatro competências de cada Unidade

Atividade / competência Não sei 
fazer isto

Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Consigo 
fazer isto

Sei como requerer o cartão de cidadão
Sei como navegar no portal das 
finanças
Sei onde voto
Conheço os números de telefone espe-
cíficos para chamadas de emergência 
(polícia, bombeiros, etc.)
Sei como abrir uma conta bancária
Sei como poupar dinheiro para uso 
futuro
Sei como usar uma caixa Multibanco
Sei como obter apoio financeiro
Sei que tipo de alojamento (morar 
com um colega de quarto, sozinho, 
com uma família, etc.) que gostaria de 
ter
Sei planear um orçamento para cobrir 
os custos iniciais de mudar de casa 
(caução, aluguer do primeiro mês, 
utensílios domésticos, etc.)
Sei como preencher uma proposta de 
arrendamento que inclua referências/
fiadores
Conheço os alimentos que são 
saudáveis e os que não são
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Atividade / competência Não sei 
fazer isto

Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Consigo 
fazer isto

Sei cozinhar uma refeição simples para 
mim próprio(a)
Sei que tipo de exercício físico gostaria 
de fazer e onde o posso fazer
Conheço os diferentes níveis de 
escolaridade (universidade, formação 
profissional, aprendizagem informal, 
etc.)
Sei como posso aprender uma língua 
estrangeira gratuitamente
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Unidade 1, Ficha 2: Sentimentos e reflexões sobre a saí-
da do sistema

Regista na tabela seguinte algumas reflexões positivas e sentimentos positivos que 
tenhas sobre o deixar a assistência e também algumas preocupações. Discute as 
tuas ideias com o grupo. 

Sinto-me feliz/ entusiasmado(a) com 
a ideia de deixar o sistema e ter uma 
vida independente porque...

Sinto-me preocupado(a)/ triste com a 
ideia de deixar o sistema porque...

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
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Unidade 1, Ficha 3: Metas

Regista pelo menos um objetivo que gostarias de alcançar dentro dos próximos 
seis meses para as seguintes categorias:

1. Rendimento/ Dinheiro:

2. Alojamento:

3. Educação:

4. Desporto / Exercício 
físico: 

5. Emprego/ Trabalho:

6. Comprar:

7. Amigos / Círculo social:

8. Lazer / Tempo livre / 
Hobies:

9. Viajar:

10. Eu próprio(a):
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Anexo 3: Lista de Presenças

Local
Data

No. Nome Assinatura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Anexo 4: Avaliação dos estagiários 

AVALIAÇÃO FINAL WORSHOP DE  
COMPETÊNCIAS PARA A VIDA

Nome completo:  
Por favor avalie a pergunta 1 classificando de 1 a 5,  
com 1 = inexistente a 5 = excelente.

1. Como avalia as suas competências e conhecimentos antes e depois do 
workshop?

Áreas Temáticas
Antes do Workshop Depois do Workshop
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Questões legais
A gestão de dinheiro
Manter uma casa
Cuidar do Bem estar
Educação – Formação
Emprego
Ter um bom estilo de vida
Entender-se com os serviços 
locais
Comunicação e relações 
interpessoais

Por favor avalie as perguntas 2 a 10 classificando de 1 a 10, com 1 = discordo 
totalmente a 10 = concordo totalmente. 

2. O workshop de Competências para a Vida cumpriu as minhas expectativas:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
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3. As áreas temáticas nas quais o workshop se concentrou foram impor-
tantes para mim:

1 2 3 4 5
Questões legais
A gestão de dinheiro
Habitação
Educação para a Saúde
Educação – Formação
Emprego
Estilo de Vida saudável
Serviços locais
Relações interpessoais

4. Os materiais utilizados (Manual, Kit de Ferramentas) para cada área 
temática eram de elevada qualidade:

1 2 3 4 5
Questões legais
A gestão de dinheiro
Habitação
Educação para a Saúde
Educação – Formação
Emprego
Estilo de vida saudável
Entender-se com os serviços locais
Relações interpessoais

5. Os meios e equipamentos de apoio do workshop foram adequados:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
6.  A infraestrutura e a sala das sessões eram adequadas às necessidades do 
workshop: 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
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7. Os recursos humanos (formadores, equipa administrativa) satisfizeram 
os requisitos do workshop:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

8. As áreas temáticas nas quais o workshop se focou ajudarão na minha 
vida pós-sistema:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

9. Avalia os formadores que participaram no workshop:
Nome do formador:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
10. Refere os aspetos mais relevantes do workshop, começando pelo mais 
importante:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

11. Se tivesses a possibilidade de escolher outro workshop, que tema 
preferias que tratasse?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

12. Propostas para melhorar o workshop:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

OBRIGADO
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Anexo 5: Folha de avaliação dos formadores

FOLHA DE AVALIAÇÃO DOS FORMADORES (escala 1-100)

TÍTULO DO CURSO WORKSHOP COMPETÊNCIAS 
PARA A VIDA

NOME DO FORMADOR
HORÁRIOS DO WORKSHOP

a/a Aluno
Nível de 
conheci-
mentos

Participação 
e cooperação

Atitude e 
comporta-

mento

Iniciativa, 
consistência, 
organização

Com-
petências 
adquiri-

das

Avaliação 
total

Obser-
vações

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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AVALIAÇÃO DO WORKSHOP DE COM-
PETÊNCIAS PARA A VIDA

1. Avale o programa usando a escala seguinte, nos campos abaixo: (Insufi-
ciente 0-40, Médio 41-60, Bom 61-85, Excelente 86-100)

85 -100 60 -85 40-60 0-40
Houve tempo suficiente para o 
desenvolvimento da matéria de 
ensino
Os recursos que tinha à disposição 
eram suficientes
Os recursos que tinha à disposição 
eram adequados
Os métodos / técnicas de ensino 
utilizados foram adequados
Grau de cumprimento dos objetivos 
de ensino
Nível de interesse dos participantes
As informações que recebeu sobre 
o âmbito e as metas do curso foram 
suficientes
Eficiência do sistema de avaliação e 
monitorização
Nível de interação e envolvimento 
do grupo
Este workshop forneceu aos es-
tagiários informações úteis para o 
seu futuro
The presented materials provided 
trainees with new and useful infor-
mation
The structure and the content of the 
curriculum facilitates the education 
and the preparation of the trainees 
regarding life after care
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2. Os participantes foram pontuais e cumpriram os horários?

Sim Não

3. Forneceu exercícios e atividades aos estagiários durante o workshop?

Sim Não

4. Existiram questões / problemas que dificultaram o seu trabalho duran-
te o workshop?
 
Sim Não

Se SIM, quais foram?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

5. O que sugere para possíveis melhorias em futuros workshops?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

85-100 60-85 40-60 0-40
Competências de comunicação
Competências de transmissão de 
conhecimentos 
Competências de apresentação
Competências de formação
Competências de gestão de tempo
Precisão no cumprimento do 
cronograma
Fornecimento de materiais de 
aprendizagem
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85-100 60-85 40-60 0-40
Conhecimento do tema
Gestão do grupo de jovens
Colaboração com o coordenador 
do workshop

    
 
6. Estava adequadamente preparado para o workshop de Competências 
para a Vida? Comente, por favor.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

7. O que faria de forma diferente em futuros workshops?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

8. Por favor, adicione outros comentários ao workshop de Competências 
para a Vida.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

OBRIGADO 
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Anexo 6: Lista de Participantes

No. Nome Assinatura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Anexo 7: Autoavaliação dos formadores

FOLHA DE AUTOAVALIAÇÃO DOS FORMADORES

TÍTULO DO CURSO WORKSHOP COMPETÊNCIAS 
PARA A VIDA

NOME DO FORMADOR
HORÁRIOS DO CURSO

1. Avalie-se com base na escala seguinte, em relação aos campos abaixo: 
(Insuficiente 0-40, Médio 41-60, Bom 61-85, Excelente 86-100)

85 -100 60 -85 40-60 0-40
Competências de comunicação
Competências de transmissão de 
conhecimento 
Competências de apresentação
Competências de formação
Competências de gestão de tempo
Precisão no cumprimento do 
cronograma
Fornecimento de materiais de 
formação
Conhecimento do tema
Gestão do grupo de jovens
Colaboração com o coordenador 
do workshop

2.  Estava adequadamente preparado para o workshop de Competências 
para a Vida? Comente, por favor
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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3. O que faria de forma diferente em futuros workshops?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

4. Por favor, adicione outros comentários ao workshop de Competências 
para a Vida.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Muito obrigada!
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Anexo 8: Lista de Presenças

WORKSHOP COMPETÊNCIAS PARA A 
VIDA (especificar o país)

LISTA DE PRESENÇAS
Date: ………..

N
.º

N
O

M
E 

D
O

  
PA
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A
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O

RA
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E 
IN
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H
O
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E 
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O
A

SS
IN

AT
U

RA
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WORKSHOP COMPETÊNCIAS PARA A 
VIDA (especificar o país)

LISTA DE PRESENÇAS
Date: ………..

N
r.

Pa
rt

ic
ip

an
 

N
am

e
O
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ni

ng
 T
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e
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gn
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e
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e
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