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Acrónimos e Abreviaturas 

 
BAD  Banco Africano de Desenvolvimento 

ACDH  Alto Comissariado para os Direitos Humanos 

ACNUR  Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

AIHA  Aliança Internacional Americana de Saúde  

ARC Action for the Rights of the Child [Ação pelos Direitos da Criança] 

CAP  Conhecimentos, Atitudes e Práticas 

CAAFAG  Children Associated with Armed Forces and Armed Groups [Crianças Associadas com Forças e 
Grupos Armados] 

CHIN Children in Need Network 

CMV  Crianças Mais Vulneráveis  

CPC  Comité da Proteção da Criança 

CRA  Children Rights Act [Lei dos Direitos das Crianças] 

EAPC  Equipa da Aldeia de Proteção da Criança 

EDPC  Equipa Distrital de Proteção da Criança 

ESPC  Equipa Subdistrital de Proteção da Criança 

ENPC  Estratégia Nacional para a Proteção da Criança 

E/MGF  Excisão/Mutilação Genital Feminina 

DERP  Documento Estratégico para a Redução da Pobreza 

DFID  Departamento para o Desenvolvimento Internacional 

DPI  Desenvolvimento na Primeira Infância 

FMI  Fundo Monetário Internacional 

FTAS  Força de Trabalho do Assistência Social 

GBV  Violência de Género 

GTPC Grupo de Trabalho da Proteção da Criança 

IBCR International Bureau for Children’s Rights 

IMS  Sistemas de Informação e Monitorização  

IRC  International Rescue Committee 

ISW Instituto de Serviço Social [Institute of Social Work] 

LEAP Livelihood Empowerment Against Poverty   

LRF  Localização e Reagrupamento Familiar 

ONG  Organização Não-Governamental 

OPPEI  OCV Policy and Planning Effort Index [Índice de Esforço de Planificação e Política OCV] 

OCV  Orfãos e Crianças Vulneráveis 

PEPFAR  President's Emergency Plan for AIDS Relief [Plano de Emergência do Presidente para o 
Combate à SIDA] 

PCeE  Proteção da Criança em Situações de Emergência 

QDMP  Quadro de Despesas a Médio Prazo 

RACO  Região de África Central e Ocidental 

RAOA  Região da África Oriental e Austral 

REPSSI  Iniciativa Regional de Apoio Psicossocial 

http://www.ohchr.org/
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RIATT  Equipa Interagências de Intervenção Regional para a Criança e Sida 

RPC  Rede de Proteção à Criança  

RSPC  Reforço de Sistemas na Proteção da Criança 

SADC  Southern African Development Community [ Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral] 

SAS  Serviços de Ação Social 

TPO Transcultural Psychosocial Organization  

UAF  Unidade de Apoio à Família 

UNFPA  Fundo de População das Nações Unidas 

UNICEF  Fundo das Nações Unidas para a Infância 

USAID  Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 

VIH/SIDA  Vírus de imunodeficiência humana/Síndrome da Imunodeficiência adquirida 

WISE World Innovation Summit for Education 

ZUTA  Zona, Urbano, Vila e Área 
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Sumário Executivo 

Introdução 
Existe um crescente interesse em aplicar a abordagem dos sistemas de forma a reforçar o trabalho 
de proteção da criança. Orientada pela Convenção dos Direitos da Criança, a abordagem dos 
sistemas redireciona a atenção para um quadro sistémico mais amplo que inclui contextos políticos 
e legislativos, capacidade institucional, contextos comunitários, planificação, orçamento, 
monitorização e avaliação dos subsistemas. Esta abordagem difere do trabalho de proteção da 
criança que se centra em aspetos isolados, como o VIH/SIDA, tráfico de crianças, crianças de rua, 
trabalho infantil, emergências e institucionalização. Estas abordagens individualizadas em função de 
temas isolados normalmente resultam numa resposta fragmentada e insustentável.  

Uma série de governos nacionais e de grupos de defesa trabalham em conjunto com uma coligação 
de organizações (e.g., African Child Policy Forum, Plan International, REPSSI, RIATT, Save the Children 
International, Terre des Hommes, UNICEF, World Vision International e outros) para ajudar a 
implementar esta agenda. O presente documento é uma resposta à necessidade crescente de existir 
acordo quanto às abordagens e à prova documentada de boas práticas consistentes com o trabalho 
de reforço de sistemas.  

Objetivo 

O objetivo do Documento de Trabalho Interagências é consolidar a reflexão atual, os exemplos e as 
lições aprendidas sobre o reforço de sistema na proteção da criança na África subsariana e sugerir o 
rumo a seguir no futuro. A ênfase está em ações concretas que reflitam as narrativas do país, e é 
acompanhada pela apresentação de recomendações que visam um trabalho contínuo e sustentável. 
O público-alvo inclui uma série de dirigentes e colaboradores ao nível governamental, desde 
políticos a autoridades do governo local, autoridades tradicionais, agências da ONU e outras 
agências multilaterais, organizações regionais da África subsariana, doadores bilaterais e privados, 
educadores, investigadores, ONG locais e internacionais, representantes da comunidade e da 
sociedade civil, incluindo grupos de crianças. 

Metodologia 

O documento de trabalho foi desenvolvido a partir de diversas metodologias que incluíram uma 
revisão ponderada de documentos relevantes e de literatura, entrevistas via telefone e Internet 
(Skype e e-mail) e entrevistas presenciais. Os documentos revistos incluíram descrições de 
programas e avaliações, políticas governamentais, leis e planos estratégicos e dados estatísticos. O 
documento de trabalho baseia-se em larga medida nos relatórios dos profissionais acerca das suas 
experiências e observações no terreno.  

A recolha de dados, as revisões do material escrito e do rascunho foram levadas a cabo entre 
Setembro de 2011 e Junho de 2012. Uma série de revisões do rascunho foram feitas, começando 
com as linhas gerais do documento, em Novembro de 2011, e revisões posteriores em Janeiro e 
Maio/Junho de 2012. Entrevistas presenciais, individuais e discussões de grupo realizaram-se numa 
reunião de consulta de três dias com um grupo de referência em Nairobi, Quénia, em Setembro de 
2011. Apresentações do rascunho do documento, entrevistas individuais e de grupo e discussões 
foram levados a cabo na Segunda Conferência Internacional sobre Abuso Sexual em África que 
decorreu em Acra, Gana, em Março de 2012. Desenvolvimentos posteriores tiveram lugar na 
Conferência de Reforço de Sistema na Proteção da Criança na África Subsariana em Dacar, Senegal, 
em Maio de 2012.  

http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5119
http://www.ampcanghana.org/content/2nd-international-conference-africa-child-sexual-abuse
http://wiki.childprotectionforum.org/Welcome
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Definição de Reforço dos Sistemas na Proteção da Criança 

Essencialmente, o trabalho de reforço dos sistemas na proteção da criança significa que dirigentes e 
profissionais assumam uma visão holística das intervenções e que sejam capazes de discernir como é 
que uma intervenção direcionada a um elemento do sistema requer intervenções alinhadas com 
outras áreas. Esta abordagem apoia o sucesso para com a intervenção alvo e em simultâneo reforça 
outros elementos do sistema. Requer relações entre e no âmbito dos diferentes elementos a 
considerar como fatores chave no processo de mudança. Com esta abordagem consolidada na 
forma de atuar, as intervenções têm mais probabilidade de serem eficazes, de alavancarem recursos 
escassos e de serem mais sustentáveis a longo prazo.  

Difere de uma abordagem individualizada a aspetos isolados, tais como o abuso sexual de crianças, o 
VIH/SIDA, a institucionalização e o trabalho infantil. Ao invés, as políticas e práticas comuns revelam 
bons resultados para todas as crianças e famílias no que respeita a todas as categorias de 
vulnerabilidade. Isto requer que as partes chave interessadas tenham em conta os complexos 
contextos económicos, sociais, demográficos, políticos, ambientais e comunitários.  

Têm sido desenvolvidos uma série de estruturas globais e de ferramentas para orientar os países no 
que respeita à construção, reforma e reforço dos sistemas nacionais na proteção da criança. Estas 
definições gerais, conceitos e princípios têm como objetivo apoiar e fortalecer as famílias e envolver 
ativamente as comunidades. As estruturas e as ferramentas são concebidas de forma a orientar 
governos nacionais e organizações internacionais, uma vez que destacam componentes que se 
encontram em qualquer sistema de proteção da criança. Contudo, em última análise, a 
implementação de qualquer estrutura global necessita refletir o contexto nacional e local, incluindo 
a sua diversidade cultural, os recursos e o nível de estabilidade. 

O mapeamento e a avaliação revelaram ser uma primeira medida comum a tomar pelas partes 
interessadas de forma a desenvolver e abordar prioridades para a proteção da criança. Estes dois 
aspetos fornecem também informação importante sobre a relação (ou ausência da mesma) entre 
elementos do sistema "formais" nacionais ou orientados pelo governo (e.g. leis, políticas, finanças e 
força de trabalho) e os elementos "informais", por vezes referidos como família "endógena" e 
práticas comunitárias. 

Reforço dos Sistemas na África Subsariana 
Assume-se que o reforço do sistema se tem de adaptar ao país e que depende de uma série de 
fatores sociais, culturais, económicos e políticos. Esta secção do documento está organizada em 
nove elementos comuns ao reforço do sistema na proteção da criança e apresenta vários exemplos 
de diferentes países, bem como considerações chave para a implementação. Pretende-se destacar o 
bom trabalho levado a cabo e demonstrar a natureza do reforço de sistema de adaptação ao país no 
âmbito de um quadro comum. As categorias e observações incluem:  

1. O papel do Mapeamento e Avaliação: Uma vasta gama de abordagens introdutórias de 
mapeamento e avaliação têm sido utilizadas para compreender os sistemas atuais na 
proteção da criança, desde um mapeamento "snapshot" abrangente a uma análise 
específica da componente (força de trabalho, prestação de serviços e mecanismos 
comunitários de proteção). As metodologias utilizadas no contexto subsariano são 
apresentadas com exemplos detalhados de países e considerações chave de concepção e 
processo. 

2. Criação de Espaço Político: A criação de espaço político para a criação do sistema está 
relacionada a uma forma de "democratização" dos processos de tomadas de decisão e que 
reconhece a importância de reforçar a capacitação. Um resultado significativo do reforço do 
sistema deve ser um processo que crie inclusão, discussões transetoriais e vontade política 
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para reforçar o sistema nacional de proteção da criança no âmbito de um determinado 
governo. É apresentada uma discussão sobre os processos e considerações chave para a 
criação de espaço político, bem como exemplos dos países (e.g., o exercício de mapeamento 
da Costa do Marfim, o uso que a Tanzânia deu aos dados de investigação e o 
desenvolvimento da estratégia do Senegal com grupos locais).  

3. Estratégia, Desenvolvimento da Política e Reforma Legislativa: A experiência mostra-nos 
que desenvolver, rever ou atualizar estratégias, legislações e políticas são meios importantes 
para promover o reforço global dos sistemas. Embora em fase embrionária na maioria dos 
países subsarianos, várias ferramentas de desenvolvimento de estratégias que estão 
presentemente a ser utilizadas são aqui ilustradas, tais como as do Quénia, Mauritânia e 
Senegal. Exemplos adicionais incluem desde abordagens estratégicas a modelos piloto de 
serviços (e.g. Tanzânia). 

4. Mecanismos Comunitários de Proteção: O reforço dos sistemas na África subsariana tem 
destacado consistentemente a importância de se construírem mecanismos comunitários 
sustentáveis que estejam coordenados com o sistema global. Determinantes chave a 
considerar são a apropriação por parte da comunidade, o apoio aos líderes tradicionais e o 
uso de recursos existentes, coordenados e relacionados com as estruturas formais e não-
formais. Estas abordagens servem para gerir e lidar com questões de poder e de diversidade 
através de participação e inclusão. Exemplos descritivos mostram que face a recursos 
escassos, as práticas incorporativas, protecionistas e endógenas podem reforçar o sistema 
nacional e resultar numa distribuição mais equitativa dos recursos.  

5. Reforço de Modelos de Serviços: Os modelos de serviços referem-se a uma variedade de 
respostas, incluindo prevenção, proteção, reintegração, promoção e participação. Um 
sistema integrado de prestação de serviços serviu como ponto de partida para o reforço dos 
sistemas numa série de países. Estas respostas usam uma linguagem e estruturas diferentes 
que dependem do contexto do país, incluindo as leis formais e informais, de políticas e 
práticas locais. São discutidas três abordagens específicas, incluindo Comunidades 
Protegidas (República Democrática do Congo); Cuidados continuados (Zâmbia, Guiné-Bissau, 
Senegal, Etiópia, Maláui, Suazilândia e Gana); e o Pacote mínimo de serviços (Comunidade 
de Desenvolvimento para a África Austral [SADC] e Ruanda). Encontram-se no documento 
exemplos de modelos de serviços de diferentes países adaptados a grupos vulneráveis, e.g., 
crianças institucionalizadas (Libéria) e crianças em conflito com a lei (Camarões).  

6. Força de trabalho do Serviço Social: Em Proteção da Criança, força de trabalho do Serviço 
Social é um termo inclusivo que abrange todas as categorias de pessoas que trabalham em 
nome das crianças e de famílias vulneráveis. Inclui uma série de prestadores e de atores, 
remunerados ou não, quer do setor informal e tradicional, tais como redes familiares e de 
parentesco e voluntários da comunidade, quer do setor formal, como profissionais e 
paraprofissionais empregados. Exemplos de reforço da força de trabalho incluem uma série 
de abordagens, tais como formação e educação da força de trabalho, formal e informal, no 
terreno, e capacitação de instituições educacionais com o desenvolvimento dos programas 
curriculares e a formação de professores.  

7. Monitorização e Avaliação (M&A): O trabalho de M&A é fundamental no trabalho global 
que um país ou região leva a cabo para melhor proteger as suas crianças. A perceção geral 
dos líderes e profissionais no terreno é que a M&A se destaca como uma área onde são 
necessárias grandes melhorias e na qual é fundamental uma maior partilha de informação e 
maiores investimentos. Esta secção explora alguns dos esforços que estão a ser levados a 
cabo para reforçar o trabalho de M&A, tido enquanto componente dos sistemas e princípios 
da proteção da criança que estão a emergir das experiências a níveis regional e nacional, 
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incluindo sistemas de informação e de supervisão nacional, avaliações de rotina, inquéritos, 
iniciativas ad hoc e sistemas de acompanhamento. 

8. Orçamento e Financiamento: Uma abordagem de sistemas tem implicações diretas na 
forma como os recursos (humanos e financeiros) são considerados no âmbito de um novo 
paradigma. Dá azo a novos desafios e oportunidades no que respeita a uma melhor 
mobilização de recursos, planificada de forma realista e estratégica. A questão de 
acessibilidade financeira é discutida e são apresentados alguns exemplos promissores de 
financiamentos de planos de ação e de planificação estratégica no âmbito de um quadro de 
doadores e prioridades nacionais.  

9. Sistemas de Proteção da Criança para Situações de Emergência: Esta secção considera dois 
temas principais relacionados com o trabalho no reforço dos sistemas em e para 
emergências: (1) O trabalho que se faz atualmente em situações de não-emergência para 
criar e reforçar os sistemas na proteção da criança em "situações de emergência"; e (2) 
Esforços levados a cabo em situações de conflito e catástrofes naturais com o intuito de 
reforçar ou "voltar a criar melhor" os sistemas nacionais de proteção da criança. O relatório 
apresenta exemplos de práticas correntes que destacam desafios e oportunidades, incluindo 
preparação para emergências, mapeamento do sistema e reforço do mesmo.  

Lições Aprendidas 
Experiências no terreno acerca do bom trabalho que está a ser feito para melhorar a vida das 
crianças, famílias e comunidades dentro da África subsariana resultam em algumas tendências 
comuns e lições aprendidas.  

• Os caminhos que se escolhem são diferentes, na medida em que refletem realidades locais e 
nacionais e dão maior atenção ao envolvimento das comunidades, famílias e crianças.  

• Criar uma relação entre as estruturas formais e informais e o desenvolvimento do reforço e 
da resiliência das comunidades locais, das famílias e das crianças, é um desafio chave no 
futuro.  

• Foi estabelecida a relação entre o mapeamento e a análise das lacunas para o "despoletar" 
de processos de reforço de sistema e de criação de espaço político.  

• Estratégias realistas de implementação revelam uma relação promissora estabelecida entre 
o bom trabalho de ONG laicas e religiosas, chefes da comunidade, voluntários e grupos de 
apoio com as agendas políticas mais abrangentes.  

• Com uma abordagem mais inclusiva e holística relativamente ao "serviço", que inclui uma 
visão mais ampla da "força de trabalho" em paralelo com uma proteção da criança 
endógena, os resultados para as crianças podem melhorar a uma escala mais alargada no 
âmbito do contexto subsariano.  

• Pensamento analítico e uma parceria com a investigação e o mundo académico em torno do 
trabalho do sistema de M&A, em paralelo com um orçamento e mecanismos financeiros 
transparentes e realistas por parte dos doadores e governos, sustentarão o bom trabalho 
que está a ser feito. 

Principais Desafios  
As lacunas chave e os principais desafios identificados incluem:  

• Propor estratégias que sejam realistas relativamente aos recursos disponíveis. Por vezes, 
são promovidas estratégias e políticas que se encontram fora do alcance dos recursos 
disponíveis. Abordagens estratégicas poderão utilizar uma linha de ação mais rigorosa para 
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priorizar intervenções possíveis e para planear fases múltiplas, por intermédio das quais 
resultados finais ambiciosos serão alcançados através da concretização dos principais pontos 
sequenciais.  

• Empregar conceitos e termos comuns nos sistemas de proteção da criança As crianças e os 
seus prestadores de cuidados, incluindo os atores da comunidade, têm muito para contribuir 
no que respeita à compreensão do significado das palavras e das ações. Metodologias 
participativas de investigação, que tenham em conta os pontos de vista das crianças e dos 
pais, podem servir como elo entre a resiliência individual e familiar, os recursos 
comunitários, a estrutura e prestação do serviço e os resultados para as crianças.  

• Coordenar esforços a todos os níveis dos sistemas, formais e informais, de proteção da 
criança. Existem falhas na comunicação e coordenação entre os Ministérios nacionais 
relevantes, assim como entre os diferentes níveis de governo. Para além disso, e igualmente 
importante, criar uma relação entre os representantes da comunidade e família com os 
sistemas formais continua a ser um desafio fundamental e pode ser uma excelente 
oportunidade de aprendizagem e de maximização de recursos.  

• Reforço da força de trabalho do serviço social São necessárias avaliações sistemáticas e 
globais da força de trabalho que abranjam todos os níveis de prestadores do "serviço", 
desde o Ministério aos atores da comunidade. Resiliência incorporativa e abordagens 
assentes em pontos fortes apoiarão e atribuirão posteriormente mais poder às famílias e 
comunidades. 

Conclusões  
• A maioria dos países na África subsariana iniciou algum grau de trabalho no reforço de 

sistemas na proteção da criança, o qual reflete as realidades locais e as complexidades dos 
atores formais e informais.  

• O trabalho de reforço dos sistemas significa que os dirigentes e os profissionais têm de 
adotar uma visão holística das intervenções. Isto é, uma intervenção que tenha como 
objetivo um elemento do sistema tem de estar alinhada com intervenções em outras áreas. 
Há maior probabilidade de que uma abordagem como esta seja eficaz, otimizando a 
utilização de recursos escassos de forma mais cuidada, e que seja mais sustentável a longo 
prazo.  

• Ter consciência da necessidade de abordar os sistemas "formais" e "informais" é algo que 
está a crescer rapidamente, bem como a percepção da desconexão paralela existente em 
muitos países e comunidades. Este é um aspeto chave para uma comunicação educada e 
eficaz e para a partilha de poder e de tomadas de decisão por parte de todos os atores 
envolvidos.  

• Dado o aumento do grau da atividade e o progresso alcançado até à data, a nível nacional, 
distrital e local, é fundamental documentar a implementação das estratégias e intervenções 
de reforço do sistema na proteção da criança de forma concreta e prática. Esse aspeto 
requer que os atores descrevam o que está a ser feito, que monitorizem eficazmente os 
contributos e resultados e que partilhem estas experiências com os colegas dentro e fora do 
país.  

• A proteção da criança é uma questão política e não pode ser considerada fora do contexto 
político dos governos e doadores. Novos mecanismos para apoiar os governos Africanos 
precisam de ser identificadas, de modo a contribuírem para um melhor entendimento da 
política de proteção da criança, nomeadamente porque é que os governos e os doadores 
têm preferências particulares entre as diferentes políticas e porque é que há mais 
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entusiamo por um determinado tipo de programas de proteção da criança (e.g. programas 
OCV).  

 
Estatuto dos esforços de fortalecimento does sistemas de proteção da criança 
 

Verde = concluído 

Amarelo  = contínuo 

Vermelho = ainda não está em lugar ou apenas planejado 
 26-7-2012 Estrutura de 

coordenação 
Cartografia Documento 

de Estratégia 
Análise 

de Custos 
prioridades 

identificadas 
Prioridades 

actuais 
Mecanismo de 
financiamento 

Angola        

Benin        

Burkina Faso        

Burundi        

Camarões        

Cabo Verde        

Côte d'Ivoire        

Etiópia        

Gana        

Quênia        

Libéria        

Malavi        

Mauritânia        

Moçambique        

Namíbia        

Níger        

Nigéria        

Ruanda        

Senegal        

Serra Leoa        
Somália / 
Somalilândia 

       

Tanzânia        

Uganda        

Zâmbia        
 

Medidas práticas 
Baseado na extensa documentação e nas práticas promissoras descritas neste documento, abaixo 
listamos dez medidas práticas que as partes interessadas podem adotar para apoiar o reforço dos 
sistemas de proteção da criança:  
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• Empregar processos de mapeamento e de avaliação para envolver as partes interessadas e 
para defender a mudança dos sistemas.  

• Trabalhar de forma cooperativa e colaborativa para definir prioridades e investimentos com 
planos de implementação concisos e que incluam objetivos a curto e longo prazo, bem como 
medidas graduais.  

• Criar processos que tenham em conta diferenciais de poder entre o governo e os atores da 
comunidade (o que pode perturbar a interação e as decisões). 

• Procurar formas através das quais a intervenção possa ser apoiada por trabalho a efetuar 
em áreas relacionadas, ou de como o trabalho possa ser alargado até às outras áreas de 
forma a apoiar uma mudança global dos sistemas.  

• Da mesma forma, evitar tentar levar a cabo tudo em simultâneo ou esperar até que todo o 
projeto seja aprovado e financiado (a perfeição é inimiga do bom).  

• Evitar realizar investimentos avultados num grupo de intervenções que não tenha potencial 
para facilitar uma mudança nos elementos chave do sistema em geral. 

• No início, centrar as ações em qualidade e não em quantidade. Implementar em grande 
escala torna-se um objetivo a longo prazo, assim que a qualidade for alcançada. 

• Incluir abordagens de monitorização e avaliação simples e consistentes desde o início do 
processo de forma a identificar o progresso feito e informar de alterações para assegurar 
uma implementação eficaz.  

• Usar documentação e M&A para adotar uma abordagem ativa de gestão de conhecimento a 
níveis nacionais e regionais e para o diálogo no âmbito e entre os diferentes níveis e atores.  

• Documentar o impacto de abordagens inovadoras que possam ser partilhadas e 
implementadas em grande escala. E não se esqueçam de contar a vossa história. 
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1. Introdução 

Uma série de partes interessadas na proteção da criança ao nível comunitário, nacional e global,  
apelou a uma abordagem mais holística no reforço dos sistemas de forma a melhorar as respostas 
nacionais à violência, abuso e exploração das crianças. Orientada pela Convenção dos Direitos da 
Criança, a abordagem dos sistemas redireciona a atenção para um enquadramento sistémico mais 
amplo, o qual inclui contextos políticos e legislativos, capacidade institucional, contextos 
comunitários, planificação, orçamento, monitorização e informação dos subsistemas.  

Esta abordagem difere do trabalho em proteção da criança que se centra em aspetos isolados, como 
o VIH/SIDA, tráfico de crianças, crianças de rua, trabalho infantil, emergências e institucionalização. 
Normalmente, estas abordagens individualizadas e em função de temas isolados resultam numa 
resposta fragmentada e insustentável de proteção da criança. Várias agências internacionais de 
desenvolvimento e doadores começaram a afastar-se de projetos isolados/autónomos e a preferir 
intervenções mais programáticas e transetoriais centradas nos sistemas do país (e.g. QDDR, World 
Bank Social Protection Strategy 2012-2022 [Estratégia para a Proteção Social do Banco Mundial 
2012-2022]). De facto, a proteção da criança está aquém do que sucede noutros setores, tais como a 
saúde e a educação, particularmente no que respeita ao desenvolvimento de uma abordagem de 
sistemas. É urgente aprender com as experiências atuais e documentar práticas promissoras de 
forma a transitar com sucesso para uma orientação sistémica eficaz. 

Uma série de governos nacionais e grupos de apoio trabalham em conjunto com uma coligação de 
organizações (e.g., African Child Policy Forum, Plan International, REPSSI, RIATT, Save the Children 
International, Terre des Hommes, UNICEF, World Vision International e outros) para ajudar a 
implementar a agenda de reforço de sistemas na África subsariana. Pretende-se chegar a um acordo 
relativamente às abordagens e reunir conhecimento factual e melhores práticas que sejam 
consistentes com um trabalho sólido de reforço de sistema.  

Ao longo do ano transato, os parceiros regionais encomendaram o rascunho de um documento 
sobre o papel do reforço dos sistemas de proteção da criança. O material para o documento resultou 
da reunião de um grupo de partes interessadas em Nairobi, as quais adicionaram as reflexões mais 
recentes e conhecimento factual sobre o trabalho de reforço de sistema. Em Maio de 2012 foi 
organizada em Dacar uma outra conferência com o intuito de "reforçar, apoiar e sustentar os 
esforços nacionais para melhorar o impacto dos sistemas de proteção nas crianças da África 
Subsariana através de um intercâmbio entre os países."1 Reuniões de consulta na conferência de 
Dacar também criaram material para o rascunho final deste documento. 

1.1 Objetivo 

O objetivo deste documento de trabalho é o de consolidar o que se está a aprender atualmente 
sobre o reforço de sistemas na proteção da criança na África subsariana e sugerir o rumo futuro a 
seguir. O documento de trabalho foi concebido para se centrar em ações concretas, (e não em 
conceitos) que visem o reforço dos sistemas. O público-alvo do documento inclui dirigentes e 
funcionários do governo, desde políticos a autoridades do governo local, autoridades tradicionais, 
agências da ONU e outras multilaterais, organizações regionais dentro da África subsariana, 
doadores privados e bilaterais, investigadores, ONG locais e internacionais, sociedade civil - 
incluindo grupos de crianças - e representantes da comunidade envolvidos na planificação do 
reforço de sistemas e na sua implementação. 

                                                           
1 O website da conferência encontra-se em: http://wiki.childprotectionforum.org/Welcome. 

http://wiki.childprotectionforum.org/Welcome
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1.2 Metodologia 

Tendo em conta o conhecimento factual diminuto sobre o reforço dos sistemas em África e a 
natureza embrionária do trabalho de reforço de sistemas na proteção da criança no geral, este 
documento de trabalho baseia-se fortemente nas experiências dos profissionais no terreno e 
pretende recolher e consolidar as reflexões atuais e as abordagens promissoras. O documento de 
trabalho foi desenvolvido a partir de diversas metodologias, incluindo uma revisão documental, uma 
reunião de consulta de três dias com um grupo de referência em Nairobi em Setembro de 2011, 
entrevistas à distância com informadores chave, entrevistas presenciais no Gana, reuniões de 
consulta durante a conferência de Dacar, em Maio de 2012, e uma série de revisões do rascunho por 
parte de vários especialistas em diferentes etapas do desenvolvimento do documento.2 

É igualmente importante referir que este documento de trabalho não pretende ser uma avaliação, 
mas ao invés intenta descrever o que está a acontecer na área do reforço dos sistemas na proteção 
da criança aos olhos dos dirigentes e dos profissionais de todos os níveis. As descrições e resultados 
são baseados essencialmente em relatórios, elaborados a partir de documentos de programa, 
entrevistas, revisões do documento ou de grupos alvo. À medida que a área avance, será importante 
levar a cabo avaliações e estimar o progresso real no terreno comparativamente aos resultados 
programáticos pretendidos. 

1.3 Definição 

O que significa reforço dos sistemas de proteção da criança e no que é que este difere do que 
se tem estado a fazer? 

Não há nenhuma definição dos sistemas de proteção da criança internacionalmente aceite, mas 
existem definições de cada agência e estas partilham características comuns. A UNICEF, por 
exemplo, define o sistema de proteção da criança da seguinte forma: "Conjunto de leis, políticas, 
regulamentações e serviços necessários em todos os setores sociais - principalmente na assistência 
social, educação, saúde, segurança e justiça - para apoiar a prevenção e as respostas de proteção, 
incluindo o reforço da família."3 Pegando noutro exemplo, a World Vision define os sistemas na 
proteção da criança da seguinte forma: "um conjunto de elementos coordenados, formais ou 
informais, que trabalham em conjunto para prevenir e dar resposta ao abuso, negligência, 
exploração e outras formas de violência contra as crianças."4 Qualquer que seja a definição usada, 
implementar sistemas considerando o 
reforço do sistema de proteção da criança 
significa que as relações entre estes 
elementos diferentes do sistema são 
fundamentais. Apesar de uma 
componente poder ser utilizada 
estrategicamente como ponto de partida, 
é igualmente importante compreender 
que modificar uma componente altera - 
ou é alterada por - outras componentes (o 
que o documento de Chapin Hall descreve 
como "reverberações”)5. Na melhor das 

                                                           
2 Para mais informações visite http://wiki.childprotectionforum.org/CPS+Dakar+Conference. 
3 UNICEF Global Strategy, 2008. 
4 Forbes, B. and D. Lau, E. Oswald, T. Tutnejevic (2011). A systems approach to child protection: A World Vision discussion paper. Monrovia, 
CA: World Vision International, p. 3. 
5 Wulczyn, F. e D. Daro, J. Fluke, S. Feldman, C. Glodek, K. Lifanda (2010). Adapting a systems approach to child protection: Key concepts 
and considerations. Chapin Hall at the University of Chicago. New York: UNICEF. 

Essencialmente, o trabalho de reforço dos sistemas na 
proteção da criança significa que dirigentes e profissionais 
assumam uma visão holística das intervenções e que 
consigam discernir como é que uma intervenção 
direcionada para um elemento do sistema requer 
intervenções alinhadas com outras áreas, as quais vão 
ajudar a que a intervenção alvo seja bem-sucedida e 
simultaneamente reforçar outros elementos do sistema. 
Com esta abordagem consolidada na forma de agir, as 
intervenções têm mais probabilidade de serem eficazes, 
de alavancar recursos escassos e de serem mais 
sustentáveis a longo prazo. 

http://wiki.childprotectionforum.org/CPS+Dakar+Conference
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hipóteses, uma abordagem de sistemas terá intervenções mais integradas, concebidas para se 
interconetarem e criarem uma mudança a uma escala que tem mais benefícios e é mais sustentável.  

Na realidade, esta abordagem mais holística de sistemas é de facto bastante diferente. Por exemplo, 
as intervenções que visam o reforço da força de trabalho normalmente surgem como formação 
adicional para os colaboradores ou através do aumento de vagas nas escolas de trabalho social. 
Assume-se que, assim que a formação ou intervenções na educação terminem, os trabalhadores 
continuem e contribuam ativamente para o sistema de proteção da criança. No entanto, sem 
considerar adequadamente o tipo de mudanças necessárias relativamente aos outros elementos do 
sistema de proteção da criança, inclusive o contexto menos formal do sistema de proteção, os 
trabalhadores recém-formados podem rapidamente cair numa série de pontos de estrangulamento, 
o que os impede de contribuir de forma eficiente. 

A abordagem problema-resposta, com algumas exceções, tende a centrar-se na forma como um 
projeto pode abordar um problema ou necessidade específicos. Normalmente com recurso a 
financiamento externos, o projeto possui um fraco plano de replicação, se algum, e uma relação 
limitada com o contexto complexo onde se desenvolve. Demasiadas vezes, esforços políticos 
centram-se em reformas legislativas desconectadas dos contextos locais ou impossíveis de serem 
aplicadas. Pelo contrário, a abordagem de sistemas requer que as partes-chave, interessadas, 
considerem o mundo de maneira diferente e que identifiquem e avaliem uma série de problemas 
interconetados com contextos económicos, sociais, demográficos, políticos, ambientais e 
comunitários. Exige, então, que as partes interessadas definam e deem resposta a prioridades que 
abordem especificamente a proteção das crianças. É por este motivo que o mapeamento e a 
avaliação, como delineado abaixo, se tornaram ferramentas comuns enquanto primeira medida para 
ir ao encontro de um quadro sistémico. 

Para entender o trabalho de reforço de sistemas na proteção é importante reconhecer duas 
complexidades. Primeiro, inserido numa abordagem integrada estão os assim chamados 
subsistemas ou componentes "formais e informais". Atualmente, parece existir em alguns países 
uma desconexão entre os elementos do sistema "formais" nacionais ou orientados pelo governo 
(e.g. leis, políticas, finanças e força de trabalho) e os elementos "informais", por vezes referidos 
como "família endógena e práticas comunitárias." Esta desconexão não é funcional ou geográfica na 
sua natureza, mas reflete antes uma diferença a nível de valores, crenças e expetativas entre o 
sistema formal e as práticas e conhecimentos da comunidade. De facto, normalmente é utilizado 
vocabulário diferente para descrever como os aspetos formais e informais do sistema beneficiam as 
crianças. No sistema formal, a ênfase recai normalmente na prestação de "serviços", ao passo que 
habitualmente as comunidades prestam "apoio" às crianças e têm tendência para considerar os 
serviços como uma linguagem dos sistemas de serviço social do mundo Ocidental. Para evitar 
privilegiar quer os aspetos formais, quer os informais, poderá ser útil falar dos sistemas como sendo 
a oferta de uma mistura de serviços e de apoios. Este problema do formal versus informal será 
tratado novamente em diferentes partes deste documento. 

A segunda complexidade está relacionada com a forma ambígua através da qual o termo reforço da 
proteção da criança tem sido utilizado. Alexander Krueger, diretor da Child Frontiers, clarifica os 
diferentes aspetos do reforço do sistema da proteção da criança da seguinte forma: 

Acreditamos que a abordagem de sistema é o quadro mais teórico que pode servir de base às 
estratégias que promovem os sistemas da proteção da criança. Em relação ao contexto local, essas 
estratégias podem tomar direções diferentes e talvez possam incluir novos caminhos: 

• Criação do sistema (onde os sistemas nacionais são virtualmente inexistentes e/ou o Estado 
é muito frágil); onde esta situação existe, há a possibilidade de conceber algo que se 
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construa sobre e integre as práticas comunitárias positivas e endógenas, assim como os seus 
princípios e valores. Começa com a concepção e criação de um sistema que cria uma relação 
virtual entre o Estado e os cidadãos (reconhecida e compreendida por todos). 

• Reforma do sistema (em contextos onde o sistema nacional existente parece não ser 
totalmente relevante e adequado ou onde exista uma incongruência entre o sistema formal 
e as práticas comunitárias endógenas). 

• Basicamente, o reforço dos sistemas é um trabalho de melhoria do que já existe, desde que 
exista algum tipo de sistema nacional, uma base que seja relevante e mais ou menos realista 
considerando o contexto, assim como o reconhecimento dos elementos formais e informais 
do sistema. 

1.4 Perspetiva global sobre o Reforço de Sistemas  

Cada vez mais, os governos e as organizações internacionais estão a utilizar uma abordagem de 
sistemas no que respeita à implementação e reforço dos sistemas de proteção da criança. Ao nível 
do país, é importante reconhecer que um determinado grau do trabalho de reforço dos sistemas 
tem sido levado a cabo há algum tempo, embora nem sempre tenha sido documentado de forma 
satisfatória. Contudo, a um nível prático, à medida que os parceiros trabalham juntos, tem-se vindo 
a gerar informação para uso dos intervenientes internacionais, à medida que se desenvolvem 
estruturas e abordagens de reforço dos sistemas. De um modo geral, a abordagem dos sistemas 
encontra-se refletida na Estrutura de Ambiente Protetor da UNICEF (2005), bem como nas 
conclusões do Estudo sobre a Violência Contra as Crianças do Secretário-Geral da ONU de 2008, o 
qual apela a um aumento de mecanismos de proteção, por forma a propiciar respostas mais 
holísticas, abrangentes e de longo prazo, conferindo uma maior atenção à prevenção através da 
capacitação das crianças e da natureza do ambiente social. Também é consistente com a orientação 
do bem-estar da criança, a qual promove a proteção da criança no âmbito do contexto de serviço à 
família em casa e na comunidade. Por sua vez, este aspeto requer uma colaboração planeada entre 
os setores de proteção infantil, saúde, educação e justiça.  

A Estratégia Global para a Proteção da Criança da UNICEF, adotada em 2008, fornece uma linha 
orientadora para criar mecanismos comunitários contextualizados, no âmbito de um 
enquadramento nacional que protege as crianças numa série de áreas temáticas. A estratégia sugere 
duas ações prioritárias: (1) identificar o pacote mínimo de serviços, desde a prevenção à resposta, 
que seja partilhado por todos os setores (assistência social, educação, saúde, justiça e segurança), 
inclusive pelo setor privado e ONG da comunidade, e que possa ser adaptado para situações de 
emergência; e (2) desenvolver e implementar uma ferramenta analítica para avaliar as componentes 
e processos do sistema que já existem.6 A estratégia da UNICEF catalisou uma enorme quantidade de 
trabalho para os sistemas de proteção da criança, a maioria na fase inicial de implementação. A nível 
do país, as partes interessadas debatem-se com os muitos conceitos novos, desde as definições 
básicas de proteção da criança à determinação do que realmente significa implementar um sistema 
centrado na criança, baseado na comunidade e que seja propriedade do país. 

De forma a facultar linhas orientadoras aos governos nacionais sobre iniciativas para construir e 
reforçar os sistemas na proteção da criança, tem-se trabalhado para definir e identificar os 
elementos e processos chave. Com o apoio da UNICEF e das ONG internacionais já identificadas 
neste documento, os vários quadros do sistema de proteção da criança utilizam componentes 
estruturais similares e processos com diferentes graus de complexidade. Por exemplo, o quadro 
normativo de Chapin Hall integra-se com valores sociais e leis que têm origem na cultura, religião e 

                                                           
6 UNICEF (2008). Summary of Highlights: UNICEF Global child protection systems mapping workshop. Bucharest, Romania.  

http://www.ceecis.org/child_protection/Global.htm
http://www.unviolencestudy.org/
http://www.unrol.org/files/CP%20Strategy_English.pdf
http://www.chapinhall.org/sites/default/files/Adapting_A_Systems_Approach.pdf
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governo.7 Os sistemas de proteção da criança estão organizados em torno de um objetivo com 
estruturas, funções, competências, cuidados continuados, processo de cuidado e responsabilização. 
Também operam no âmbito de um sistema inclusivo mais abrangente de justiça, saúde, saúde 
mental e educação. A abordagem da World Vision é semelhante, estabelecendo uma ligação entre 
leis, serviços e competências com um círculo de conceito de cuidado e utilizando uma abordagem 
centrada na resiliência da criança e participativa. O modelo também destaca mecanismos de 
coordenação, cooperação e de colaboração.8  

O ACNUR descreve o sistema nacional de proteção da criança como incluindo "uma série de funções 
coordenadas e acões levadas a cabo por grupos de responsáveis a todos os níveis, familiar, 
comunitário, provincial, nacional e internacional, que se combinam para prevenir, responder e 
mitigar os vários riscos de proteção com que as crianças se confrontam."9 Um sistema de proteção 
da criança que funciona é informado pelos pontos de vista e experiências das crianças e capacita as 
famílias para cuidarem e protegerem as suas crianças. A abordagem da Save the Children sublinha as 
componentes fundamentais dos sistemas nacionais de proteção e enfatiza a importância dos 
mecanismos comunitários ao nível das populações – o que permite uma ação imediata (a qual é 
particularmente útil em situações de emergência). Conecta mecanismos comunitários de apoio à 
criança e família com serviços amigos da criança a todos os níveis, regulados por padrões de 
qualidade e prestados pelo governo e agências sociais acreditadas.10 Mobilizar e apoiar uma rede de 
mecanismos comunitários ajuda a aumentar e a conseguir uma maior cobertura a curto prazo. Para 
além disso, em cenários de recursos escassos e em locais onde os governos têm uma capacidade 
limitada para concretizar determinadas responsabilidades, os mecanismos comunitários podem ter 
um papel ainda mais importante para complementar ou substituir a capacidade do governo.  

Em última análise, a implementação de qualquer estrutura deve refletir o contexto nacional e local, 
nomeadamente a diversidade cultural, os recursos e o nível de estabilidade. 11 As estruturas são 
concebidas para orientar governos locais e organizações internacionais, uma vez que destacam as 
componentes que serão encontradas em qualquer sistema de proteção infantil e, esperamos, para 
estimular discussões entre as partes interessadas acerca da implementação de iniciativas para o 
reforço dos sistemas no âmbito dos seus próprios contextos. 

Na verdade, os países estão a desenvolver as suas próprias definições e estruturas, quer de forma 
independente, quer seguindo diretrizes mundiais, caso sejam adequadas . Por exemplo, no Quénia 
define-se um sistema de proteção da seguinte forma: "Um conjunto de leis, políticas, 
regulamentações, serviços e competências (no qual)... monitorização e supervisão são necessárias 
em todos os setores para prevenir e dar resposta aos riscos relacionados com a proteção." O Maláui 
define da seguinte forma: "Uma abordagem coordenada, harmoniosa e sistemática para proteger as 
crianças da violência, abuso, exploração e negligência conferindo ênfase especial ao VIH." Também 
descrevem o sistema como "a base da assistência social e da proteção transformativa social." A 
Tanzânia adota a seguinte definição a nível distrital: "os mecanismos atuais formais e informais 
interrelacionados que previnem e dão resposta à violência, exploração e abuso cometido contra as 
crianças."12 

                                                           
7 Wulczyn, F., et al. (2010).  
8 World Vision. (2011). A Systems Approach to Child Protection: A World Vision discussion paper. 
9 UNHCR (2010). Protecting children of concern through a system approach: guidance for field offices. Draft paper. Geneva, Switzerland, p. 
10.  
10 Save the Children (2010). Building rights-based national child protection systems: a concept paper to support Save the Children’s work. 
Save the Children Child Protection Initiative, p. 4.  
11 Wulczyn, F., et al. (2010) 
12 Mhamba e Mtembei (2010) 

http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5113
http://www.unicef.org/protection/UNHCR_Protecting_Children_of_Concern_through_a_Systems_Approach_Dec_1.pdf
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Documents/Strengthening%20National%20CPS%20low%20res.pdf
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Para além do trabalho que está a ser efetuado a nível das estruturas de reforço dos sistemas da 
proteção da criança, a Maestral 13 e a Child Frontiers desenvolveram um conjunto de ferramentas 
[toolkits] muito completo para ajudar os profissionais do país a levar a cabo iniciativas de 
mapeamento e avaliação de forma a reunir dados qualitativos e quantitativos sobre o estado atual 
do sistema de proteção da criança.14 Os resultados do trabalho de mapeamento e avaliação seriam 
depois usados para criar a base para uma estratégia de reforço adequada ao contexto, assente 
nestas estruturas e abordagens de sistemas que estão a surgir. 

De um modo geral, é evidente que está a ser conferida mais atenção ao reforço dos sistemas de 
proteção da criança. Em simultâneo, deve reconhecer-se que este trabalho está a ser efetuado em 
alguns países onde a pobreza tem um forte impacto no bem-estar da criança e onde os sistemas de 
proteção estão terrivelmente débeis e com financiamentos muito reduzidos. Tendo em conta esse 
contexto, o desafio é utilizar as estruturas e ferramentas para estabelecer um processo que defina 
sistemas centrados na criança, baseados na comunidade, pertencentes ao país e com um nível de 
prioridades e recursos realista e aceitável. Estes problemas estão a ser tratados em muitos contextos 
subsarianos e uma série de exemplos serão descritos neste documento.  

                                                           
13 Child Protection Systems: Mapping and Assessment Toolkit, Maestral International, May 2010. 
14 Research Manual: Child Protection Systems Mapping and Analysis in West and Central Africa Phase II, Child Frontiers, August 2010. 
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2. Reforço dos Sistemas na África Subsariana 

O reforço de sistemas tem de ser adaptado ao país em causa. É o resultado de uma vasta gama de 
fatores sociais, culturais, económicos e políticos. Por isso, é importante considerar algumas 
tendências gerais que afetam o continente:  

• África está a passar pelo período mais dinâmico de crescimento dos últimos tempos. O 
continente chegou a taxas de crescimento acima dos 6% durante a maior parte da última 
década, o que atualmente posiciona África como uma das regiões do mundo com 
crescimento mais rápido. 

• As rebeliões do Norte de África revelaram que o crescimento não é suficiente caso os 
benefícios se concentrem somente nalgumas e poucas regiões geográficas. Na realidade, 
quando combinado com a falta de voz política ou padrões de governação persistentemente 
fracos, o crescimento pode mesmo tornar-se uma fonte de instabilidade, principalmente 
para as pessoas mais jovens. 

• A educação e a saúde estão a fazer progressos sólidos e o número de Estados frágeis tem 
vindo a diminuir. Contudo, um terço dos estados Africanos – onde vivem mais de 200 
milhões de pessoas – ainda é classificado como frágil. Com taxas acima dos 50% de 
malnutrição, taxas acima dos 20% de mortalidade infantil e uma taxa de 18% de conclusão 
do ensino primário, estes Estados ficaram aquém de quase todos os indicadores de 
desenvolvimento. 

• Apesar de o crescimento económico ter retirado as economias domésticas da pobreza e a 
classe média ter aumentado, a desigualdade em África continua a ser elevada e a aumentar. 

• O "aumento súbito" da população jovem está já a exigir oportunidades económicas e voz 
política. Se não se der resposta a estas exigências, a população jovem poderá tornar-se uma 
fonte de instabilidade política e social. 

• A degradação ambiental em África é um problema grave e que está a aumentar. A 
degradação ambiental afeta maioritariamente os mais pobres, que também se encontram 
em grande risco devido a episódios climáticos extremos.15 

Dada esta realidade, podemos prever que o ambiente em que os jovens se encontram 
(principalmente os mais vulneráveis) os exporá a violência, abuso e exploração o que justifica o 
investimento no trabalho de reforço dos sistemas na proteção da criança. 

No plano mais abrangente, há um certo nível de dinamismo no contexto e uma necessidade para 
uma ação urgente de forma a abordar necessidades da proteção das crianças, visto que essas 
necessidades se encontram em mutação. Apesar das dificuldades, o reforço de sistema é 
revolucionário e requer que se dê atenção estratégica a boas e bem-sucedidas práticas estabelecidas 
a todos os níveis de forma a capitalizar nestas o avanço da agenda de reforço de sistema. Esta 
secção do documento apresenta uma lista completa de exemplos de países que abordam diferentes 
categorias. Estes exemplos pretendem ser ilustrativos, mas não são de forma alguma uma lista 
exaustiva de todo o bom trabalho que se faz na África Subsariana. Pretende-se demostrar como o 
reforço de sistema dentro de um enquadramento comum se adapta à realidade concreta de cada 
país individual. (Nas matrizes desenvolvidas para a conferência sobre o reforço dos sistemas na 
proteção da criança em Dacar, cerca de 20 países forneceram informação relativa ao estado global 
do trabalho de reforço do sistema de proteção a nível nacional: 
http://wiki.childprotectionforum.org/Matrices.) 

                                                           
15 Os dados económicos nos pontos listados foram retirados do Regional Economic Outlook, FMI, (África 2012), African Development 
Report, BAD 2011 e Banco Mundial. 

http://wiki.childprotectionforum.org/Matrices.
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2.1 O Papel do Mapeamento e 
Avaliação  

Ao mudar para o reforço de sistemas, é 
necessário um novo conhecimento factual 
para apoiar a formulação de políticas 
relacionadas com o sistema e a concepção do 
programa. Esse aspeto requer documentar e 
analisar a eficácia e eficiência de 
componentes específicas do sistema – 
ligações e relações entre as intervenções de 
proteção, os atores e departamentos do 
governo – e interações entre os setores 
principais16 e aliados. Os países e os atores a 
nível local adotaram uma vasta gama de 
abordagens introdutórias de mapeamento e 
avaliação para apoiar o reforço dos sistemas 
no continente. Isto inclui metodologias 
"snapshot" abrangentes, avaliações 
adaptadas à componente, abordagens 
híbridas e mapeamento adaptado ao país e 
metodologias e ferramentas de avaliação. 
Algumas metodologias incluem uma medida 
de planificação em sistemas diretos de 
mudança, outras requerem um 
acompanhamento adicional para traduzir 
conhecimento factual em ação. Na África 
subsariana, três metodologias padrão de 
mapeamento e avaliação estão atualmente a 
ser usadas para informar novas políticas e 
decisões relativas ao programa. Na Região 
Oriental e Austral de África (RAOA), o toolkit 
interagências de mapeamento global foi 
adaptado às realidades do país e o mesmo 
está atualmente a ser lançado em 13 países.17  Esta metodologia apoia equipas do país a estruturar e 
definir custos de uma estratégia para desenvolver um sistema de proteção, com base nos resultados 
do processo de mapeamento e avaliação.18  

A UNICEF e ONGs parceiras, na África Central e Ocidental, apoiaram o desenvolvimento de uma 
metodologia de mapeamento adaptada à região que foi finalizada em seis países.19  Esta combina o 
mapeamento completo de um sistema formal existente de proteção com uma revisão dos sistemas 
informais e uma análise de como e porquê os sistemas interagem da forma como interagem. As 
perspetivas da comunidade sobre o sistema formal e a análise de congruência entre as respostas de 
proteção formais e informais são uma componente central da estrutura de análise.  

                                                           
16 Exemplos de setores "principais" incluem setores sociais e de justiça, enquanto os setores de educação e saúde são exemplos de setores 
"aliados" que, se envolvidos, podem contribuir fortemente para os resultados de proteção da criança. 
17 Estes países incluem Angola, Botsuana, Burundi, Etiópia, Quénia, Maláui, Moçambique, Uganda, Somalilândia, África do Sul, Sul do 
Sudão, Zâmbia e Zimbabué. 
18 Com base nas experiências de uma primeira vaga de países, o Toolkit Global está atualmente a ser ajustado antes que uma segunda 
vaga de países comece o processo de mapeamento. 
19 Os países são o Benim, Costa do Marfim, Gana, Níger, Senegal e Serra Leoa. 

Mapeamento e Avaliação do Sistema  

Âmbito: Exercícios de mapeamento "snapshot" e 
abrangentes versus análise específica de uma 
componente isolada (serviços de RH, proteção 
comunitária). 

Metodologias Comuns Revisão documental; entrevistas a 
informadores chave; investigação participativa com 
crianças, atores da comunidade e atores da sociedade 
civil; discussões com o grupo alvo; inquéritos, 
mapeamento físico de serviços. Metodologias atuais de 
mapeamento e avaliação são normalmente levadas a 
cabo pelas partes interessadas nacionais com apoio de 
empresas de consultoria ou consultores independentes, 
nacionais e internacionais, e vão desde uma revisão 
básica a uma análise mais profunda.  

Maneiras Comuns de Usar o Conhecimento Factual 
Desenvolvimento da estratégia e políticas, reforçar os 
dados e a informação para tomar decisões, fazer 
orçamentos e desenvolvimento de exercícios para definir 
custos/programas piloto para modelos de serviços novos; 
investimentos para melhorar a coordenação (i.e. 
clarificação e atribuição de mandatos, acordos entre os 
líderes tradicionais e os atores do Estado, 
desenvolvimento de redes de referência e protocolos); 
investimentos em recursos humanos; e decisões de 
acompanhamento para orientarem avaliações mais 
profundas em áreas com lacunas. 

Custos Associados: Os custos dos exercícios de 
mapeamento podem variar entre os 30,000$ e os 
250,000$ dependendo da escolha da metodologia, 
natureza e duração das competências exigidas, o âmbito 
e nível de detalhe da informação recolhida e analisada.  

Benefício do Processo: O processo pode ajudar a criar 
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Por fim, como uma medida fundamental para melhorar a resposta dada às crianças que são afetadas 
pelo VIH/SIDA em países de grande prevalência da RAOA, o governo dos Estados Unidos e a UNICEF 
apoiaram os governos com Análise de Lacunas nos Recursos Humanos20. Estas análises, centradas na 
capacidade em coordenar a implementação dos Planos Nacionais de Ação para OCV, incluem 
normalmente uma revisão funcional da estrutura e do pessoal no ministério relevante; planificação 
e alocação de recursos para o ministério ao nível nacional e sub-nacional; gestão de recursos 
humanos; comunicação e coordenação entre uma vasta gama de partes interessadas, incluindo 
atores não estatais, e desenvolvimento da capacidade do ministério focal. As análises dos Recursos 
Humanos começam a aplicar-se na região de África Central e Ocidental, com a Nigéria a planear 
levar a cabo uma revisão numa série de Estados em 2012. 

Para além das medidas desenvolvidas global e regionalmente, muitos países conceberam as suas 
próprias metodologias de mapeamento de sistemas. Tal como coma Análise de Lacunas, alguns 
países optam por uma análise adaptada à componente versus uma revisão “snapshot”. Estruturas 
descentralizadas de serviços de assistência social e a sua prestação parecem estar a emergir como 
ponto de partida para a análise de muitos destes países.   

A Namíbia serve como um excelente exemplo de como a UNICEF e a UNFPA se juntaram para apoiar 
o governo a levar a cabo uma análise completa dos serviços de proteção da criança em cinco 
regiões, com o intuito de desenvolver estratégias que possibilitem uma prevenção integrada e 
serviços de proteção para mulheres e crianças que sofreram abusos. Da mesma forma, a Mauritânia 
conduziu uma avaliação e mapeamento da ação e prestação de serviços, a qual resultou na 
implementação por parte do governo de uma série de intervenções para abordar os pontos de 
estrangulamento na prestação de serviço no que respeita aos resultados para as crianças. Uma 
análise mais ponderada requer que os atores de proteção da criança pré-determinem o ponto de 
partida mais eficaz para o reforço de sistema nos contextos dos seus países e que adaptem a sua 
revisão de acordo com isso.  

Por fim, numa série de países, a planificação do sistema está a ser influenciada por estudos 
etnográficos orientados pela ação de mecanismos tradicionais de proteção comunitária e por novas 
metodologias de mapeamento para documentar e reforçar esses mecanismos. Na Serra Leoa, por 
exemplo, um estudo etnográfico orientado pela função ajudou a fornecer aos políticos um 
conhecimento abrangente sobre quais são os mecanismos de proteção que as pessoas realmente 
usam e como a comunidade pode utilizar mecanismos formais, quando adequado. A World Vision 
desenvolveu uma ferramenta de mapeamento participativo de sistemas de proteção que está a ser 
testada numa série de países da África subsariana. Esta ferramenta mede a eficácia dos sistemas de 
proteção nas comunidades e a sua ação inicial para mobilizar atores formais e informais no sentido 
de reforçar o sistema local de proteção. A ferramenta opera igualmente como base para criar dados 
para grupos de apoio a nível nacional. Por fim, a Child Protection in Crisis está a trabalhar com ONG 
nacionais e internacionais no Uganda e na Libéria para mapear mecanismos comunitários de 
proteção, incluindo as relações destes com os prestadores formais de serviços. 

Conhecimento factual sobre proteção comunitária - quer integrada, quer separada das metodologias 
de mapeamento - é fundamental para construir mais sistemas de resposta, na medida em que os 
atores de proteção da comunidade têm um papel fundamental no que respeita a dar resposta na 
linha da frente na maioria dos países da África subsariana. Reunir esse conhecimento deve facilitar 
os processos participativos que têm como objetivo reforçar a apropriação das comunidades no 
alargamento dos apoios e serviços de proteção centrados nas crianças e em tornar mais forte e 

                                                           
20 Estas análises olham para o grau de especialização, formação e competências disponíveis no âmbito de governos específicos e de 
agências não-governamentais de forma a cumprir mandados institucionais e abordar lacunas no alcance de resultados positivos para as 
crianças.  
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viável a relação entres estes tipos de mecanismos e serviços prestados pelo governo. Para uma 
apreciação mais detalhada da Análise de Lacunas de RH, ver secção 2.6.3, página 45, sobre Análise 
de Lacunas da Força de Trabalho. 

2.1.1 Considerações chave  

Levar a cabo o mapeamento do sistema e os exercícios de avaliação é um fenómeno relativamente 
novo na África subsariana. Até agora, não foram finalizadas avaliações abrangentes de metodologias 
e ferramentas de forma a informar o desenvolvimento de recomendações ou de linhas orientadoras 
sobre as abordagens mais adequadas, tendo em conta os diferentes contextos do país. Contudo, 
com uma segunda geração de países que começa a levar a cabo esta tarefa, é útil salvaguardar lições 
aprendidas,21 bem como as reflexões emergentes de experiências atuais sobre como melhor aplicar 
esses exercícios no futuro e assim sustentar o reforço dos sistemas como um processo contínuo.  

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 Compreender os exercícios de avaliação e mapeamento apenas como uma parte de um 
processo contínuo e a longo prazo do reforço de sistema.  

Um exercício de mapeamento e avaliação raramente será suficiente para apoiar uma alteração do 
sistema significativa e eficaz. No caso de exercícios de mapeamento do tipo "snapshot", avaliações 
adicionais podem ser necessárias para apoiar a operacionalização de estratégias no terreno e para 
implementar programas baseados em conhecimento factual. (Um exemplo é a revisão efetuada pela 
Costa do Marfim das avaliações de serviço descentralizado como parte do seu plano de ação após o 
mapeamento). Em muitos países, avaliações prévias, simultâneas ou mesmo em paralelo são por 
vezes apoiadas. Muitos destes exercícios, como no caso do Zimbabué, dão origem a trabalho prévio 
ou consolidam uma aprendizagem prévia com o intuito de fornecer um novo e rico conjunto de 
dados para tomadas de decisão relativamente a políticas ou programas. Na Tanzânia, os resultados 
do mapeamento das estruturas de proteção da criança, dos sistemas e dos serviços foram 
reforçados através dos resultados do Estudo Nacional sobre Violência contra as Crianças. Esse facto 
conduziu a um Plano de Prevenção Multi-Sectorial e a um Plano de Resposta 2011-15 levado a cabo 
pelos Ministérios responsáveis por saúde pública, assistência social, educação e justiça, bem como 
por organizações de sociedade civil e da ONU. Do mesmo modo, no Burundi, o processo de 
mapeamento levou ao desenvolvimento de um rascunho da Política Nacional sobre Proteção 
Infantil, em paralelo com um plano de ação com custos definidos (ainda por finalizar) para 2012-
2016. Avaliações periódicas e atualização da informação do mapeamento são necessárias para 
apoiar uma aprendizagem contínua e uma reforma oportuna. 

CONSIDERAÇÕES DE CONCEPÇÃO 

 Ser claro relativamente a como o conhecimento factual e os processos colaborativos utilizados 
para colocar o reforço dos sistemas na agenda reforçarão os sistemas a nível nacional e sub-
nacional. 

Quando se concebem exercícios de mapeamento e avaliação estes devem ser orientados pela ação 
ou claramente ligados a processos pré-determinados de tomadas de decisão para assegurar que o 
novo conhecimento factual é explorado em pleno. Os processos utilizados devem ser uma 
oportunidade para promover a adesão entre os diferentes atores e para estabelecer um acordo que 
use o mapeamento como uma das medidas iniciais comuns. Um dos passos propostos pelo toolkit de 
mapeamento interagências, que visa a planificação da adesão, foi concebida de forma a apoiar os 
atores do país a estruturar e definir os custos de um programa e as decisões estratégicas para 

                                                           
21 O Toolkit Interagências Global e o Guia de Utilizador estão atualmente a ser revistos tendo em conta as experiências dos países que os 
implementaram. 

http://wiki.childprotectionforum.org/6d+Burundi
http://wiki.childprotectionforum.org/6d+Burundi
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desenvolver o sistema de proteção da criança, através dos resultados do processo de mapeamento e 
avaliação. No Quénia, sob os auspícios do Departamento dos Serviços da Criança, o que se 
encontrou do mapeamento foi usado de forma a desenvolver uma estratégia de programa com 
custos identificados que orientaram a candidatura bem-sucedida do ministério ao Quadro de 
Despesa a Médio Prazo (2011-14). Outros exercícios de mapeamento, como nos Camarões, estão 
posicionados para conferirem informação fundamental quanto aos processos adequados ao país 
relativamente à tomada de decisões de alto nível ou para apoiar diretamente decisões de programa. 

Como medida de precaução, é importante reconhecer que os processos e os resultados de 
mapeamento e avaliação nem sempre se traduzem em estratégias nacionais de forma atempada e 
eficaz. Por exemplo, no Quénia, o trabalho para conceber um sistema de proteção da criança sob os 
auspícios da Coligação para os Direitos da Criança e Proteção da Criança começou em 2001, e foi 
seguido por outros estudos. Em 2010, um ano após dois processos de mapeamento e avaliação 
terem sido finalizados, foi desenvolvida uma estratégia com custos definidos. Esta foi revista e está 
prevista para o final de 2012. Gerir os vários parceiros e interesses no setor da proteção da criança é 
um desafio, visto que esses parceiros e interesses, apesar de essenciais, por vezes tornam difícil 
chegar ao acordo necessário para colocar em prática ações e planos. 

Número de análises de sistemas de proteção à criança feitos 
 

 

 Considerar o equilíbrio entre a informação e os custos tendo em conta os recursos disponíveis. 

Exercícios de mapeamento e avaliação são sempre um compromisso entre o grau de rigor de 
informação recolhida, a qualidade de informação necessária para tomar uma decisão 
"suficientemente informada", quais os fundos disponíveis e o tempo necessário para levar a cabo 
este exercício. O conceito de "imprecisão adequada" poderia ser usado para descrever um certo 
grau de imprecisão ponderada nos dados reunidos, o qual permanece aceitável para o objetivo 
último do mapeamento e cuja eliminação teria mais custos do que benefícios. Relativamente a este 
conceito, os parâmetros a usar de modo a servirem de linha orientadora quando se pretende 
alcançar um equilíbrio correto entre os custos de investigação e de informação rigorosa e de 
qualidade continuam a ter de se adaptar ao contexto específico do país. Duas perguntas poderão 
ajudar a tomar a decisão "certa": Que grau de rigor e detalhe nos dados é necessário para 
despoletar um compromisso político? E que grau de rigor e detalhe nos dados é necessário para 
orientar uma resposta técnica a limitações identificadas na proteção? No final, os dados e análise 
alcançados devem ser calibrados para se alinharem com a utilização pretendida dos resultados do 
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mapeamento. Nalguns casos, os problemas prioritários ou lacunas serão evidentes com um nível 
modesto de empenho. Normalmente, nestes casos, um investimento mais intensivo numa avaliação 
posterior e mais profunda pode levar a uma quantidade excessiva de dados que atrasa e prolonga os 
processos de tomadas de decisão.  

 Considerar o contexto nacional, prioridades nacionais, recursos e capacidade nacional e o 
interesse do doador em se centrar no exercício 

O reforço dos sistemas está a ter lugar em vários e diferentes contextos por toda a África subsariana, 
daí o âmbito e os processos implementados serem diferentes. O uso de exercícios de mapeamento é 
de interesse devido à documentação limitada para desenvolver sistemas em estados frágeis. A 
Somalilândia tem levado a cabo o desenvolvimento de estruturas capazes de lidarem com os seus 
níveis extremos de grande pobreza e de instabilidade regional, apoiando simultaneamente as 
ambições do país em mobilizar mecanismos formais e informais para proteger as crianças. Centrar 
em mecanismos comunitários é uma linha de resposta chave em todos os países, mas 
particularmente importante em estados frágeis. Há também a necessidade de uma melhor 
coordenação a nível nacional, onde a liderança é exercida pela maioria dos atores formais do 
sistema, bem como a necessidade de identificar um pequeno número de indicadores prioritários que 
podem ser recolhidos de forma realista neste ambiente complexo. Noutro Estado frágil, a República 
Central Africana, uma avaliação temática de gestão de casos de crianças que entram em contacto 
com o sistema de justiça está a fornecer evidências sobre um conjunto mínimo de alterações 
estruturais a curto prazo, reformas legais e formação para melhorar as intervenções (básicas) atuais 
na proteção da criança.   

CONSIDERAÇÕES DO PROCESSO:  

 Utilizar o exercício para apoiar a mudança necessária do paradigma de política baseada no 
problema e programação em direção a uma agenda de reforço dos sistemas. 

O mapeamento pode também ser instrumental no que respeita à mudança do paradigma de 
trabalho centrado no problema de proteção infantil numa série de países. Organizar, planear e 
implementar o exercício, bem como rever as descobertas, gera um diálogo constante entre os 
diversos e novos parceiros, permitindo às partes-chave interessadas considerar novas formas de 
abordar o trabalho de proteção. Na Serra Leoa, trabalhadores do governo e de ONG foram 
destacados para a equipa de mapeamento, na capacidade de investigadores, o que permitiu uma 
aprendizagem direta por parte do governo e das diferentes agências. No Quénia, uma série de 
ateliers, com participantes dos ministérios de tutela (saúde, educação, magistratura, polícia e outros, 
de ONG e sociedade civil, incluindo crianças) apoiaram as várias partes interessadas. Os ateliers 
foram geridos por um grupo de trabalho organizado pelo Conselho Nacional dos Serviços das 
Crianças e presididas pela Rede Africana para a Prevenção e Proteção Contra o Abuso e Negligência 
da Criança. Este tipo de experiência partilhada de aprendizagem é uma forma poderosa para facilitar 
a mudança necessária para ir ao encontro ao reforço do sistema. Pode servir como uma base sólida 
para parcerias futuras e para colaboração entre as diversas organizações e setores. Ao tornar o 
mapeamento um trabalho comum entre os diferentes atores - e obtendo-se acordo na análise da 
situação que surge do mapeamento - pode promover-se uma convergência de interesses e assim 
manter-se a dinâmica. 

 Utilizar o processo para desenvolver novas parcerias dentro dos setores, agências e níveis do 
governo. 

Conhecimento factual do terreno mostra que o desenvolvimento do sistema criou uma 
oportunidade para amplas e novas parcerias. No Gana, por exemplo, o mapeamento resultou numa 
nova e funcional parceria entre o Ministério de Assistência social e o setor da justiça. Na Costa do 
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Marfim, uma nova estrutura de coordenação foi criada para minimizar a duplicação entre o projeto 
de OCV e outros projetos de proteção infantil. No Sul do Sudão, o início do processo de 
mapeamento tem sido chave no que respeita a reunir as partes interessadas, num contexto em que 
os ministérios do governo e as políticas estão numa fase muito embrionária de implementação. 
Confrontados com a diminuição de recursos a nível global, estas parcerias (quer do setor formal, 
quer do setor informal), serão essenciais para assegurar resultados positivos em prol das crianças. 

 Utilizar o processo de envolvimento do ministério das finanças e de doadores logo na fase 
inicial do processo de forma a assegurar o seguimento e recursos para a ação. 

No Quénia, uma estratégia com custos definidos para um programa (que surgiu do processo de 
mapeamento) forneceu ao Departamento dos Serviços das Crianças uma ferramenta para influenciar 
o Quadro de Despesas a Médio Prazo (2011-14) do Ministério das Finanças e o envolvimento por 
parte dos doadores. O resultado deste envolvimento foi o estabelecimento dos Escritórios Distritais 
da Criança e a contratação de 50 funcionários a níveis sub nacionais.  

 Compreender o ambiente político e como melhor posicionar o mapeamento de forma a 
maximizar uma liderança conjunta e fomentar a colaboração e novas parcerias.  

A vontade política revelou ser um elemento de grande importância para o sucesso do mapeamento 
e do reforço dos sistemas de proteção da criança. Quando governos, a UNICEF e outras agências 
apresentam, promovem a apoiam estes exercícios, deve ser conferida uma atenção especial a como 
se posiciona o mapeamento e quem deve ser envolvido. Apesar de ter sido concebido para criar 
consenso, a experiência demonstrou que um conhecimento insuficiente sobre a estrutura de 
proteção da criança e um pobre entendimento da política subjacente e dos interesses instalados nas 
presentes estruturas pode prejudicar o processo e aumentar tensões já existentes. Medidas de 
planeamento para o pré-mapeamento, tais como a análise da parte interessada, poderão ser 
necessárias para informar sobre como melhor conduzir o processo. 

2.2 Criação de Espaço Político: parcerias inclusivas e campanhas de defesa 
fundamentadas em evidências  

O grau de envolvimento dos governos, organizações da sociedade civil, doadores e agências 
implementadoras do reforço dos sistemas na proteção da criança pode variar bastante e está sujeito 
a uma série de fatores: o grau de alinhamento do projeto proposto do sistema de proteção com as 
prioridades nacionais; oportunidades de financiamento para o reforço dos sistemas na proteção; 
disponibilidade de força de trabalho competente no serviço social ou de profissionais dedicados à 
proteção da criança; disponibilidade de dados, avaliações, mapeamento e análises; e entendimento 
geral dos problemas a serem trabalhados. Cada fator pode influenciar o grau de vontade política 
relativamente ao reforço dos sistemas de proteção da criança num determinado país. Nesta secção 
do documento, iremos centrar-nos nos processos que levam à criação de um espaço político para o 
reforço do sistema da proteção da criança, incluindo o papel de alianças alargadas, grupos de defesa 
e grupos de pressão, bem como aspetos de participação. 

O conceito de "espaço político para” define-se como os tipos e variedades de possibilidades 
disponíveis de aquisição de um projeto de sistema por parte das populações, incluindo as crianças, e 
por organizações locais ou nacionais em nome das crianças. Poderá incluir canais institucionais 
através dos quais a formulação de políticas e a sua implementação podem ser avaliadas, controladas 
ou contestadas; discurso político, declarações ou compromissos públicos; movimentos e campanhas 
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nacionais em prol das crianças; práticas políticas e sociais de detentores de direitos e responsáveis 
perante os mesmos.22  

Uma vez que o reforço do sistema de proteção da criança não é uma prioridade imposta aos países, 
mas um processo que responde a uma necessidade, o grau de vontade política é um indicador de 
disponibilidade de um espaço político para uma mudança de paradigma no que respeita à 
elaboração de programas. Embora virtualmente todos os países da região se tenham empenhado 
nalgum tipo de projeto de sistemas da proteção, seria importante distinguir ambientes sociopolíticos 
onde os processos de mudança propostos refletem uma vontade política genuína e um espaço 
político disponível, em oposição a contextos onde a retórica da nova gíria ainda não corresponde a 
um compromisso político real e permanece um processo controlado por uns poucos de atores.  

O espaço político não pode ser criado meramente através da intervenção do governo, mas depende 
fundamentalmente de práticas organizacionais e de experiências políticas dos diferentes grupos e 
atores sociais. Inclui um discurso e ideias que revolvem em torno de direitos, responsabilidades e 
responsabilização. Um ambiente político favorável e um governo comprometido poderão alcançar 
muito pouco no reforço do sistema de proteção da criança se os grupos vulneráveis não forem 
envolvidos no processo, se a sociedade civil local for ostracizada ou se os grupos de defesa e os 
grupos de pressão não estiverem organizados. A criação de um espaço político para o reforço dos 
sistemas de proteção da criança também implica o desenvolvimento de um envolvimento político 
por parte dos grupos vulneráveis (nomeadamente crianças). De facto, as oportunidades para 
participar no espaço político são inúteis se estas populações não tiveram o acesso necessário para 
tirar partido das mesmas.23  

Um problema comum a todas as estruturas e abordagens de reforço dos sistemas prende-se com a 
questão de existir uma relação bem-sucedida entre os atores formais e da comunidade e com a 
definição dos papéis de cada um no âmbito do espaço político. No passado, existiu uma imposição a 
grande escala de termos, conceitos e práticas sobre os direitos das crianças que (tal como 
documentado em 2009 por uma revisão interagências) foi pouco produtiva e criou reações 
negativas. Os governos e os seus funcionários detêm um enorme poder formal e no que respeita a 
educação e prestígio. Em simultâneo, as comunidades têm apoios e mecanismos que devem ser 
construídos, tendo em conta o reforço dos sistemas. Ainda assim, em muitos locais onde se está a 
efetuar trabalho de reforço, não tem existido documentação sobre o que já está feito e há pouca 
reflexão sobre como criar pontes com esse trabalho.  

Pode argumentar-se que a criação de espaço político para a construção do sistema é um processo 
relacionado a uma forma de "democratização" das tomadas de decisão e por esse motivo um 
processo que leva a um maior reconhecimento no que respeita ao envolvimento das populações 
com os processos de reforço. Ao nível local, isto poderá implicar a participação ativa das populações 
no desenvolvimento local e no planeamento, de forma a assegurar que o que é importante para os 
grupos locais, não é entendido como insignificante para os políticos. Ao nível nacional, este aspeto 
poderá relacionar-se com o exercício de direitos dos cidadãos, liberdade de expressão, respeito de 
opiniões ou direito à informação.24  

Liderança motivada e governança positiva (ou emissários da mudança) podem ativar ação no 
trabalho do sistema. Um espaço político condutivo é o ponto-chave para qualquer sustentabilidade 
no trabalho do sistema.25 Uma vez que a criação do espaço político para a construção do sistema 

                                                           
22 Webster, N. e L. Engberg-Pedersen (2002). In the Name of the Poor: Contesting Political Space for Poverty Reduction. Zed Books: London. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Nkrumah-Ababio, Stella (2012). Regional Advisor on Child Protection and Child Focus, West Africa, World Vision International. 
Comunicação Pessoal 
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depende da participação das diferentes populações nos processos de desenvolvimento, é legítimo 
questionar se um país não democrático se pode empenhar no processo genuíno de reforço de 
sistema. A experiência nos países de África subsariana parece sugerir que, até em países autoritários 
e não democráticos, o espaço político pode ser estabelecido para o reforço do sistema de proteção 
infantil. Contudo, se não estiver baseado num contexto democrático mais abrangente, resultará 
num processo mais frágil.  

Em conclusão, a criação de espaço político para o programa de proteção da criança consiste em criar 
alianças significativas e em observar como os elementos diferentes do sistema devem ser 
considerados em conjunto. Por exemplo, uma intervenção típica que vise o reforço da força de 
trabalho tem como alvo uma alteração no curriculum do curso em trabalho social ou investe em 
formação para um quadro de prestadores de cuidados baseados na comunidade. Estes tipos de 
intervenções são geralmente efetuadas de forma isolada, sem conferir importância significativa a 
outros elementos do sistema. Para ser verdadeiramente holístico e eficaz, vários outros aspetos têm 
de ser tidos em conta: deve ser necessário prestar atenção a recursos de realocação para apoiar o 
trabalho de alteração do curriculum ou para compensar finalistas assim que estes tenham terminado 
a formação ou curso. Para ter uma visão estratégica da realidade da força de trabalho e para 
fomentar a vontade política necessária para apoiar uma mudança, poderá ser necessário formar 
uma nova aliança que inclua partes interessadas, quer do sistema informal (e.g. família e membros 
da comunidade, chefes tradicionais e outros atores locais que têm ou aplicam o conhecimento sobre 
práticas endógenas), quer das organizações que têm uma força de trabalho mais formal (e.g. 
governo, ONG de maior dimensão). Como sendo um aspeto do trabalho, esta aliança poderia 
estabelecer uma forte comunicação entre crianças, famílias e a comunidade para determinar que 
serviços poderiam ser prestados pelos trabalhadores contratados pelo governo ou por organizações 
da sociedade civil que podem complementar os mecanismos da comunidade ou família. Tal aliança 
poderá ser também uma via eficaz para receber contributos e para a partilha de poder entre os 
atores formais e informais na tomada de decisões sobre os "apoios e serviços" para a proteção 
infantil e em simultâneo uma forma de iniciar e sustentar uma mudança "de baixo para cima e de 
cima para baixo". Para adicionar outro elemento do sistema, quando as alterações ocorrem, 
normalmente envolvem a necessidade de uma lei ou de regulamentação nova ou atualizada para 
legitimar um novo âmbito de prática ou para tornar legítima uma prática local chave.  

O remanescente desta secção irá considerar exemplos concretos de países que foram bem-
sucedidos na criação ou alargamento do espaço político para o reforço de sistema na proteção da 
criança. 

2.2.1 Estratégias Promissoras  

Normalmente, a nível institucional, vários ministérios, departamentos e agências, no âmbito de um 
determinado contexto do país, partilham responsabilidades no que respeita ao desenvolvimento das 
crianças e ao bem-estar geral das crianças e famílias. Como consequência, criar espaço político para 
o reforço dos sistemas na proteção pode ser iniciado por líderes de todos os setores envolvidos. Por 
exemplo, no Gana, as diretivas de política nacional para as crianças incluem os departamentos e 
agências dos ministérios da saúde, educação, assistência social e desenvolvimento comunitário.26 O 
processo serviu como base para estabelecer vontade política transetorial , liderança e governança 
para os trabalhos de parceria e coordenação.  

Na Costa do Marfim, o governo usou a publicação do mapeamento nacional e análise da proteção 
da criança como uma forma de envolver os setores da saúde, da educação e do trabalho em 
discussões sobre as descobertas feitas e formas pelas quais uma ação coletiva e sistemática pode ser 

                                                           
26 Republic of Ghana, Ministry of Women and Children’s Affairs, undated document. 
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levada avante. A Serra Leoa iniciou processos semelhantes de discussões transetoriais sobre 
estratégias de reforço dos sistemas. O Governo do Níger e a UNICEF iniciaram reuniões de consulta a 
nível setorial para o desenvolvimento de uma visão partilhada para a proteção da criança.27 

Na Tanzânia, dados de investigação sobre uma prevalência muito elevada de violência escolar 
ajudaram a tornar o problema uma prioridade para ação. Este é um bom exemplo de como um 
problema isolado que foi justificado com dados sólidos foi usado para facilitar a criação de espaço 
político e vontade política para o reforço de sistemas. Um estudo abrangente a nível nacional 
patrocinado por uma grupo de trabalho multissetorial do governo sobre Violência Contra as Crianças 
revelou que a violência sexual, física e emocional são características comuns em crianças que 
crescem na Tanzânia e que os predadores normalmente são próximos ou bem conhecidos das 
vítimas. Paradoxalmente, defensores da educação aprenderam que o objetivo de querer as crianças 
na escola estava também a expô-las a um risco mais elevado. O governo e os seus parceiros usaram 
esse dado como ponto de partida para defender mudanças chave em práticas presentes. Isto levou 
ao estabelecimento de parcerias e mecanismos de coordenação entre os setores dos níveis mais 
baixos com os níveis nacional, regional e distrital, de forma a desenvolver medidas sociais 
equitativas para acabar com a impunidade. O governo destacou a necessidade de investir para 
acabar com a violência contra as crianças, uma vez que esta representa uma grande ameaça ao 
desenvolvimento nacional e para alcançar a visão Mkukuta28 e os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio. Cada ministério relevante29 inseriu estruturas e respostas à violência coerentes e 
coordenadas de prestação de serviços de cuidados continuados no âmbito dos seus planos e 
orçamentos anuais, em paralelo com um Plano de Ação Nacional a 5 anos para prevenir e dar 
respostas à violência contra as crianças. Este exemplo mostra a importância de uma liderança e 
governança fortes, principalmente no que respeita aos grupos de defesa, e também como as 
parcerias e os mecanismos de coordenação podem responder eficazmente a um problema com um 
ponto de partida muito sensível. Também demonstra como um resultado alcançado, neste caso 
criação de dados e advocacia com base em conhecimento validado, pode ser usado 
estrategicamente para reforçar várias outras áreas do sistema. 

Estabelecer parcerias e mecanismos de coordenação eficazes pode então servir como ponto de 
partida para o reforço dos sistemas. A alocação específica de recursos para desenvolver parcerias e 
mecanismos de coordenação revelou resultados consideráveis quando os mecanismos de 
coordenação são implementados com objetivos claros e prazos bem definidos. Os exemplos incluem 
o uso de grupos de coordenação para criar protocolos nacionais para a violência de género na Serra 
Leoa, para a violência doméstica no Gana e para supervisionar a análise do desenvolvimento da 
situação da proteção social e enquadramento no Níger.30 

No Maláui, a criação de um espaço político forte começou com o facto de os atores de proteção da 
criança terem revisto juntos a literatura em torno do reforço de sistemas na proteção e depois 
terem concebido uma definição de trabalho e estratégia refletindo a situação local no país. Através 
de uma série de reuniões, envolveram-se ativamente no desenvolvimento do processo da 
concepção da nova Estratégia de Crescimento e Desenvolvimento do Maláui. (2011-2016). Esse 
processo efetuou-se através da preparação de memorandos concisos e pela participação em 
reuniões chave que ajudaram a alargar o espaço político para o reforço do sistema na proteção da 
criança. Um exercício de mapeamento participativo foi levado a cabo, envolvendo parceiros de mais 
de 50 agências, de modo a identificar as várias atividades da proteção da criança, parceiros, 
capacidades e intervenções. As campanhas de defesa por parte de outras agências da ONU ajudaram 

                                                           
27 Niger, Ministère de la Population, Promotion de la Femme et Protection de l’Enfant (Octobre 2011), Document Cadre de la protection de 
l’enfant  
28 Tanzania’s National Development Strategy. 
29 Basicamente, estão incluídos os setores de assistência social, educação, saúde e justiça. 
30  Plan, Save the Children and UNICEF (2011).  
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a criar um consenso sobre a ideia de que a criação de sistemas na proteção da criança era uma 
prioridade nacional. As relações entre a proteção da criança, assistência social e proteção social 
foram desenvolvidas. Esses desenvolvimentos produziram informação valiosa sobre como o 
estabelecimento de um sistema nacional na proteção da criança pode fornecer o mecanismo para 
reforçar as capacidades da força de trabalho da assistência social e melhorar a qualidade e alcance 
dos serviços sociais, contribuindo em simultâneo para alcançar uma série de objetivos sociais da 
proteção. Estes objetivos incluem o desenvolvimento dos direitos baseados na legislação, serviços 
de assistência social e gestão de casos. O trabalho de sistema na proteção infantil também se reflete 
atualmente no Quadro de Assistência das Nações Unidas (2012-2016) [United Nations Development 
Assistance Framework (2012-201)], ao passo que o Quadro anterior nem mencionava a proteção da 
criança (à exceção de temas como justiça para as crianças e crianças afetadas por VIH). O ministério 
líder estabeleceu uma Divisão de Proteção da Criança com o intuito de coordenar a criação de 
sistemas e ajudar os parceiros a harmonizar os respetivos trabalhos. Como resultado de um 
processo participativo em avaliações do sistema, os parceiros de proteção da criança também estão 
agora melhor equipados para conceber programas relevantes. No geral, o trabalho dos sistemas 
permitiu ao governo e parceiros identificar como juntar as várias respostas à proteção e a crianças e 
órfãos vulneráveis numa abordagem coerente do programa.31 

No Senegal, uma Estratégia Nacional para a Proteção da Criança que reflete a ênfase conferida ao 
reforço dos sistemas foi desenvolvida em 2011 com contribuições chave das organizações de 
sociedade civil e das próprias crianças. Organizaram-se outras reuniões nacionais de consulta com 
funcionários públicos, líderes religiosos, grupos de proteção da criança para a coordenação, 
organizações de sociedade civil e crianças de modo a estabelecer temas iniciais prioritários de 
proteção para serem incluídos na estratégia nacional e de forma a depois ser efetuada a revisão do 
rascunho inicial da Estratégia Nacional proposta para proteção da criança. Influenciado por 
campanhas de defesa fundamentadas em evidências, o resultado foi um forte compromisso político 
e de liderança por parte de atores nacionais que levou ao desenvolvimento e validação da Estratégia 
(apesar de ainda não se ter começado a sua implementação).  

Na Etiópia, a participação das crianças e das populações nos processos locais de criação de um 
espaço político para o reforço dos sistemas na proteção da criança é representativa de uma 
abordagem global. Na realidade, o governo tornou claro que importar soluções concebidas por 
outros países não é aceitável e que a participação das populações locais para testar a abordagem é 
um elemento fulcral para criar uma liderança nacional e adesão por parte de todos os atores. Os 
pontos de vista das crianças são exclusivos a cada contexto e, por esse motivo, as políticas 
desenvolvidas para abordar esse tipo de pontos de vista também devem ser exclusivas.  

2.2.2 Considerações chave  

 Ter em conta o processo para o trabalho de sistema na proteção da criança. 

Os exemplos mostram que o espaço político para o reforço do sistema na proteção da criança não é 
um dado adquirido, mas sim o resultado de um processo que cria inclusão, vontade política, 
campanhas de defesa informadas e fundamentadas em evidências. Ainda que o espaço político 
possa ser influenciado por vários fatores e contextos nacionais, um processo que cria mais parcerias, 
coligações e participação, é fundamental para a propriedade e sustentabilidade nacionais. Soluções 
impostas externamente ou forçar a agenda nacional através de iniciativas isoladas não são 
abordagens eficazes e são regularmente criticadas. 

                                                           
31 UNICEF (2012). Lessons Learned: Child Protection System Building. Malawi. 
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 Reconhecer que o espaço político inclui atores nacionais e atores locais 

Apesar de muita da atenção ser conferida à atribuição de um papel proeminente do trabalho de 
sistema na proteção da criança no âmbito da agenda nacional, a criação de espaço político relevante 
para o reforço de sistema na proteção da criança deve incluir e propiciar oportunidade para que 
alguns segmentos da população possam participar e contribuir para o processo. Tal facto não 
significa exprimirem os seus pontos de vista, mas antes que as organizações locais e governos os 
tenham em consideração. Deverão existir canais institucionais através dos quais a formulação de 
políticas e a sua implementação possam ser avaliadas, controladas ou contestadas; discurso político, 
declarações ou compromissos públicos; movimentos e campanhas nacionais em prol das crianças; 
práticas políticas e sociais de detentores de direitos e de responsáveis perante os mesmos.  

 Construir alianças mais inclusivas e abrangentes 

A experiência mostra-nos que, para que o trabalho de reforço da proteção da criança possa ser bem-
sucedido, é necessário ter em conta o estabelecimento e consolidação de alianças mais alargadas 
que abranjam desde os multi-setores aos atores das multi-camadas (doadores, representantes do 
governo, representantes da sociedade civil, representantes de crianças e jovens, chefes religiosos e 
de opinião, defensores e outros que tal). O espaço político pode ser alargado através de um esforço 
coordenado de uma série de atores e de instituições que advogam em uníssono pelos mesmos 
objetivos, conquanto utilizem os canais de comunicação e a linguagem mais adequada a cada setor 
do ator. 

2.3 Estratégia, Desenvolvimento de Políticas e Reformas Legislativas 

O desenvolvimento da estratégia para a criação dos sistemas na proteção da criança permanece 
numa fase embrionária na maioria dos países da África Subsariana e muitos dos países que 
investiram no mapeamento estão agora a ser desafiados para avançarem com programas eficazes de 
reforço de sistemas. A prática mostrou-nos que desenvolver, rever ou atualizar estratégias, legislação 
e políticas são canais importantes para a promoção do reforço geral dos sistemas, tendo em conta 
que estes documentos demonstram consenso relativamente à necessidade que existe para a criação 
dos sistemas e destacam medidas necessárias para se avançar nessa direção. Alguns países optaram 
por uma abordagem menos formal, de modo a definirem os seus planos de reforço de sistemas, ao 
utilizarem declarações de intenção e acordos de cooperação como ferramentas "road map". Esta 
secção destaca abordagens atuais para o desenvolvimento de estratégias que visam o reforço de 
sistemas na África Subsariana. Destaca igualmente como as estratégias nacionais estão a ser 
desenvolvidas e geridas ao nível do país e afloram o conteúdo principal das estratégias e identificam 
desafios e oportunidades. Para finalizar, a secção sugere considerações chave relacionadas com a 
colocação em prática das estratégias, políticas e quadros legais de forma a reforçar os sistemas na 
proteção da criança. 

2.3.1 Ferramentas atuais  

As ferramentas para definir e orientar o desenvolvimento das estratégias para os sistemas de 
proteção da criança que estão a ser utilizadas na África subsariana variam de estratégias formais 
nacionais a documentos informais de estratégias. De seguida, são apresentadas três tipos de 
abordagens estratégicas em detalhe. 

Planos nacionais de desenvolvimento 

Alguns países incluíram as estratégias para o reforço dos sistemas na proteção da criança numa 
estratégia nacional mais abrangente e em documentos de planificação, por exemplo no âmbito do 
Documento Estratégico para a Redução da Pobreza (DERP). Os defensores para a proteção da 
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criança no Maláui foram bem-sucedidos na integração dos objetivos do reforço de sistema de 
proteção na Estratégia de Crescimento e Desenvolvimento (2011-2016), Estratégia de Redução de 
Pobreza, Quadro de Assistência das Nações Unidas e no Documento do Programa do País da UNICEF. 
Este passo estratégico levou, consequentemente, a um aumento relevante de recursos nacionais. 
Recentemente, o governo do Maláui recebeu uma bolsa de $9,2 milhões do DFID, especificamente 
para reforçar o sistema de proteção. Essa bolsa é a maior que até hoje foi conferida na região para o 
desenvolvimento dos sistemas na proteção da criança.  

Na Somalilândia, o estabelecimento de sistemas nacionais de proteção da criança é identificado 
como uma área prioritária no Plano Nacional de Desenvolvimento (2012-2016). Ainda que 
carecendo de detalhe, os sistemas de proteção estão incluídos no orçamento para o setor de 
assuntos sociais, ao abrigo das atividades de proteção social. Atualmente, a Somalilândia planeia 
integrar os problemas de proteção da criança nos fóruns de coordenação distrital e regional. 

Em casos como o supracitado, é importante incluir não só a linguagem dos sistemas no texto do 
plano nacional de desenvolvimento, mas também incluir os indicadores chave na matriz dos 
resultados. Essa medida ajudará a assegurar que a estratégia continue a ser priorizada e que não se 
desbarate quando se passa à implementação. Por exemplo, no contexto da criação dos sistemas, o 
registo de nascença pode ser mencionado no texto do plano nacional de desenvolvimento, mas 
também tem de constar na matriz dos resultados e de ser orçamentado de forma a ter um impacto 
positivo no sistema. 

Estratégias formais, políticas e planos de ação  

Uma segunda abordagem consiste em desenvolver uma estratégia formal, políticas e documentos 
de planificação. Os países que usam a metodologia de mapeamento Maestral fazem-no como uma 
prática padrão, mas outros métodos de mapeamento requerem que as partes interessadas a nível 
nacional organizem uma medida de desenvolvimento de estratégia separadamente. O Níger teve em 
conta recomendações do processo de mapeamento quando desenvolveu um documento quadro de 
proteção da criança que reflete a visão do governo, dos parceiros nacionais e internacionais. O 
documento quadro inclui uma visão partilhada, princípios fundamentais, áreas de intervenção 
estratégicas (nomeadamente prevenção, cuidados e reforço dos sistema) e define o quadro 
institucional, bem como a coordenação e papéis dos diferentes atores. O Níger encontra-se 
atualmente a finalizar um plano de ação com base nesse quadro. Após o processo de mapeamento, 
o Senegal e a Mauritânia também desenvolveram uma estratégia formal para a proteção da criança. 
Os pormenores desta estratégia são descritos na discussão sobre o processo nesta secção. 

Outras ferramentas programáticas e de política 

Por fim, alguns países usam o Programa do País dos Acordos de Cooperação da UNICEF32e outros 
acordos específicos das agências como ferramentas internas de modo a assumirem um 
compromisso com o reforço dos sistemas. No Gana, por exemplo, os resultados de mapeamento 
informaram o desenvolvimento do novo programa do país entre a UNICEF e o governo, servindo 
como substituto até que a política nacional para proteção da criança pudesse ser definida. De forma 
semelhante, Moçambique articulou a sua estratégia para os sistemas na proteção da criança na 
declaração conjunta de visão UNICEF/Governo. Apesar de tais acordos serem bilaterais na sua 
natureza e só serem válidos entre as partes que os assinaram, representam uma forma de 
documentar um compromisso interno com o reforço dos sistemas e despoletam ações, enquanto os 
processos políticos mais morosos se encontram ainda em curso. 

                                                           
32  O acordo Programa do País para a Cooperação da UNICEF é parte de uma estratégia de desenvolvimento do país e é desenvolvido no 
âmbito do contexto do Quadro de Assistência das Nações Unidas. A UNICEF é responsável perante o governo e o Conselho Executivo da 
UNICEF pelos resultados alcançados no Programa do País de Cooperação. 

http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/Mozambique+Child+Protection+in+the+UNICEF+Country+Programme+2012-2015_vfinal1.1.docx/347246652/Mozambique%20Child%20Protection%20in%20the%20UNICEF%20Country%20Programme%202012-2015_vfinal1.1.docx
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2.3.2 Estratégia de Desenvolvimento e Gestão 

O processo de desenvolvimento de uma estratégia de sistemas pode determinar se a estratégia terá 
um impacto positivo. O processo requer várias reuniões de consulta abrangente com partes 
interessadas, incluindo reuniões de consulta relevantes com crianças. Como verificado em exemplos 
que serão apresentados abaixo da Mauritânia, Níger, Senegal e Quénia, normalmente, um processo 
de mapeamento e avaliação bem gerido aumenta a probabilidade das partes interessadas 
acordarem - e apoiarem - uma estratégia futura de reforço de sistemas. Como mencionado acima, o 
toolkit de mapeamento da Maestral International utilizado por muitos países da África Oriental e 
Austral inclui o resultado da estratégia como parte integrante do processo de mapeamento. A 
Secção 5.b do Toolkit de Mapeamento e Avaliação do Sistema na Proteção da Criança permite aos 
países que levam a cabo o mapeamento terminar o processo com declarações de estratégia a curto 
e longo prazo sobre componentes da criação do sistema, tais como "leis, políticas, padrões e 
regulamentações" e "cooperação, coordenação e colaboração."  

No Quénia, após a conclusão do mapeamento Maestral e avaliação do sistema de proteção do país, 
partes interessadas chave a nível nacional elaboraram o rascunho de uma estratégia com custos 
definidos, sob os auspícios do Departamento dos Serviços da Criança. Iniciado pela submissão 
subsetorial do Desenvolvimento Social e da Criança ao Quadro de Despesas a Médio Prazo (2011-
2014, QDMP) por parte do Ministério de Género, o processo de estratégia incluiu os custos, o 
garante das contribuições dos doadores para o programa de proteção e o rascunho das atividades 
propostas para o mapeamento e avaliação. Representantes dos grupos interessados pelo 
mapeamento passaram por um processo de priorização para especificar atividades a serem 
implementadas durante um período dos três anos QDMP seguintes. Uma vez definidas as atividades 
das partes interessadas33, foram preparados modelos de folhas de cálculo para destacar a 
contribuição QDMP necessária à proteção, a diferença entre o montante pedido e o montante 
necessário do orçamento e a contribuição proposta pelo doador. Esta foi estruturada de forma a 
mostrar como as contribuições dos doadores poderiam alavancar diretamente os recursos 
disponibilizados pelo setor público. 

No Níger, uma recomendação chave que surgiu do exercício de mapeamento consistiu no 
desenvolvimento de uma visão nacional em torno da proteção da criança.34 Este processo foi 
conduzido pelo ministério encarregue da proteção da criança, com apoio técnico e financeiro da 
UNICEF. Um consultor internacional facilitou uma abordagem participativa que envolveu todos os 
setores, através de ateliers consultivos: assuntos sociais, justiça, educação, saúde, sociedade civil, 
comunicação (media), líderes religiosos e tradicionais, crianças e jovens, mas também ateliers 
intersetoriais a nível regional. O processo consultivo envolveu mais de 1200 pessoas. O objetivo dos 
ateliers foi o de desenvolver um entendimento comum e uma visão da proteção e também definir 
de forma clara os papéis e responsabilidades de todos os atores. O quadro demorou seis meses a ser 
desenvolvido, foi validado por todos os atores a nível nacional e inclui um plano de ação. Os 
organizadores destacaram a importância de se incluir uma ampla variedade de setores no processo e 
de assegurar a adesão política. O grupo intersetorial inicialmente constituído para nortear o 
mapeamento também orientou o desenvolvimento do quadro da proteção da criança sob a 
supervisão do ministério líder.  

                                                           
33 A submissão do subsetor QDMP revelou uma consistência parcial com o trabalho da Grupo de trabalho, principalmente nas secções 
relativas ao estabelecimento dos Gabinetes Distritais para as Crianças e à contratação de funcionários, que iriam ter um papel chave no 
surgimento da estrutura de proteção no Quénia. As partes interessadas de outros setores, para além do MGCSD, apresentaram 
pressupostos que foram usados para definir os custos das atividades da proteção ao abrigo do programa proposto.  
34 O documento intitula-se: Orientations nationales pour la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité.  

http://www.unicef.org/protection/57929_58020.html
http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/ONPEC+3+mars+2010.pdf/


Reforço dos Sistemas de Proteção da Criança na África Subsariana 

 33 

 

Na Mauritânia, o mapeamento das 
instituições e serviços levou ao 
desenvolvimento da Estratégia Nacional 
para a Proteção da Criança (ENPC) em 
2009. Desenvolvida em parceria com o 
Ministério dos Assuntos Sociais, com o 
apoio da UNICEF e facilitada por um 
consultor internacional, a ENPC é 
implementada através de mecanismos de 
coordenação transetoriais a nível 
provincial e municipal.35 O Ministério de 
Assuntos Sociais liderou um processo de 
um mês que incluiu duas medidas. 
Primeiro, o comité de gestão (formado 
por entidades diferentes do Ministério de 
Assuntos Sociais e da UNICEF) concebeu a 
estratégia com a ajuda de um consultor 
internacional. De seguida, a validação do 
rascunho foi feita através de dois ateliers 
com atores nacionais de diferentes 
setores e atores de província 
(primariamente do Ministério dos 
Assuntos Sociais) e reuniões de consulta 
com decisores de alto nível nacionais a 
nível político e de orçamento. A 
Estratégia Nacional é agora o quadro 
comum para as agências internacionais 
(UNICEF, ACDH, ACNUR) e ONG que 
apoiam o trabalho de proteção da criança 
e dos setores relacionados.36  

A Mauritânia identificou três desafios no 
desenvolvimento da estratégia: (1) o 
atraso na adoção final da ENPC por parte 
do Conselho de Ministros, (2) a 
necessidade de mais recursos e recursos 
humanos qualificados de forma a tornar 
os sistemas na proteção totalmente 
operacionais ao nível regional, e (3) disponibilidade limitada de especialistas institucionais para 
apoiar a criação do processo de proteção infantil nalgumas medidas cruciais. 

Em alguns casos, os problemas temáticos servem como um ponto de partida estratégico para 
desenvolver estratégias de sistemas. Na Tanzânia, o relatório de 2009 sobre violência contra as 
crianças37 transformou a comunidade de proteção da criança e levou a um forte compromisso com a 

                                                           
35  Na Mauritânia, trabalhos para alargar o sistema ao nível provincial começaram com o mapeamento progressivo de mecanismos 
institucionais e comunitários antes da sua incorporação nos mecanismos municipais de coordenação de proteção. O sistema de proteção 
infantil provincial opera sob a liderança dos Wali (chefes religiosos), que ajudam a assegurar a cooperação e colaboração dos outros 
setores.  
36 Exemplos incluem os Medicos del Mundo e o World Lutheran Federation, que não abordam diretamente os problemas, mas apoiam a 
implementação da ENPC nas suas componentes de prestação de serviços relacionados com saúde e educação. 
37 UNICEF, CDC, Muhimbili University (2009). Violence Against Children in Tanzania: Findings from a National Survey. 

Processo de Desenvolvimento da Estratégia no Senegal 

Antes do mapeamento em 2009, a reflexão estratégica no 
Senegal em torno da proteção estava dividida por três 
ministérios (Família, Assuntos Sociais e Justiça). Contudo, 
o processo de mapeamento juntou os ministros de forma 
mais organizada para discutir o reforço dos sistemas. Com 
o apoio técnico e financeiro da UNICEF e facilitada por um 
consultor internacional, a estratégia de desenvolvimento 
consistiu de um processo consultivo e participativo que 
teve lugar durante um ano. O rascunho da estratégia foi 
primeiro escrutinado por um comité de gestão dos três 
ministérios chave e pela unidade que representa a 
Presidência, e, em seguida, pelos Ministérios da 
Educação, Saúde, Descentralização e Política, bem como 
pela sociedade civil, comunicação social e líderes 
religiosos. Em reuniões de consulta a nível regional, as 
partes interessadas, incluindo representantes do governo, 
serviços descentralizados, chefes tradicionais e líderes 
religiosos, discutiram como melhor definir o papel de 
cada ator. As crianças também foram consultadas de 
forma a compreender como é que os seus direitos 
estavam a ser protegidos no quadro atual e onde 
experienciavam lacunas ou violações. No entanto, a 
coordenação entre os diferentes ministérios continua a 
ser um desafio. A estratégia é um documento de medidas 
políticas que estabelece um quadro para intervenções 
transetoriais, estabelecendo do mesmo modo espaço 
para que cada setor especializado (tais como justiça e 
bem-estar) possa continuar a desenvolver e a redefinir os 
seus papéis enquanto prestador de serviços. Apesar de a 
estratégia ter sido tecnicamente validada pelo governo, 
as eleições de 2012 trouxeram uma nova liderança a 
todos os ministérios e continua por existir uma adoção 
política da estratégia. A nova liderança reconheceu a 
necessidade de incorporar melhores mecanismos 
comunitários na estratégia do Senegal e o governo está 
agora a revê-la e a modificá-la, para que reflita esta 
prioridade antes da validação política. 
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abordagem de criação de sistemas. No Senegal, a problemática das crianças Talibé38 começou 
gradualmente a ser um tema de alta prioridade na agenda política e tem sido usada de forma eficaz 
para mobilizar o governo, a sociedade civil e as comunidades em torno da necessidade de 
desenvolver e promover uma estratégia nacional abrangente de proteção da criança. (Ver caixa de 
texto para mais informações sobre o Processo de Desenvolvimento da Estratégia no Senegal). A 
Estratégia Nacional para a Proteção da Criança promove alterações sistémicas e institucionais que 
tenham em conta determinados perigos que as crianças Talibé enfrentam, ao mesmo tempo que 
têm como objetivo reestruturar todo o setor de proteção da criança.  

2.3.3 Prioridades Comuns do Reforço de 
Sistemas 

Modelos Piloto de Serviços Descentralizados 

Muito poucos países se envolveram formalmente 
(ou informalmente) no desenvolvimento de 
estratégia de modo a efetuar uma comparação 
sistemática com os países com prioridades ou 
temas estratégicos comuns.39 Dito isto, esta 
secção discute como alguns países avançaram 
para modelos piloto de prestação de serviços 
integrados e descentralizados e tem em conta os 
investimentos no reforço da força de trabalho da 
assistência social na região da África Austral e 
Oriental.  

Após o mapeamento, vários países optaram por 
modelos piloto de prestação de serviços 
integrados a nível local (ou departamental). O 
Senegal teve como piloto uma nova rede de 
serviços governamentais e não-governamentais 
que adotaram uma série de padrões comuns no 
que respeita ao processo de identificação, 
proteção e reintegração de crianças vulneráveis e 
o uso da tecnologia para melhorar a coordenação 
entre as agências e a gestão de caso. Na Costa de 
Marfim, um projeto piloto na zona produtora de 
cacau, Bas Sassandra, apoia o reforço da proteção 
da criança na comunidade através de um 
mapeamento participativo comunitário 
(diagnostic communautaire) da proteção 
relacionada com o conhecimento, crenças, 
práticas e mobilização comunitária. O projeto 
procura usar recursos locais para criar um 
mecanismo de proteção da criança e levar a cabo 
uma reforma integrada da estrutura de serviço 
social existente, de forma a incluir um trabalho 

                                                           
38 Students at Qur’anic schools. 
39 É importante destacar que o Quénia identificou como prioridade quatro áreas para fortalecer o sistema: 1) Reforçar o Quadro Legal e 
Político para a Proteção da Criança, (2) Melhorar a Organização, Gestão e Administração da Proteção da Criança, 3) Melhorar a Qualidade 
e Acesso aos Serviços e Benefícios da Proteção da Criança, 4) Reforçar a Capacidade do Sistema de Justiça para Dar Resposta às 
Necessidades das Crianças. 

Modelos de Serviços a Nível Regional na Tanzânia 

Em 2009, em colaboração com a UNICEF, o Departamento 
de Assistência social levou a cabo o mapeamento e 
avaliação do sistema de proteção da criança na Tanzânia, 
analisando as abordagens formais e informais em sete 
distritos. A avaliação detetou que as estruturas de 
prevenção e resposta à violência, exploração e 
negligência eram fracas ou falhavam a nível nacional, 
distrital e/ou comunitário. Foram apresentadas três 
recomendações chave: (1) estabelecer um sistema de 
proteção da criança coerente a todos os níveis, com 
funções e responsabilidades claras e um sistema de 
gestão de casos estruturado; (2) desenvolver o sistema 
em coordenação com a proteção social; e (3) estabelecer 
um quadro orientador e um ambiente politico favorável 
com funções e responsabilidades claramente definidos. 

Como resposta à primeira recomendação, a Tanzânia está 
a desenvolver sistemas abrangentes de proteção da 
criança em quatro distritos: Hai, Kasulu, Magu e Temeke. 
O objetivo é estabelecer uma base de conhecimentos 
factuais para criar um sistema nacional que possa 
prevenir e responder à violência, exploração e abuso das 
crianças de forma eficaz. Os sistemas têm como objetivo 
lidar com o número significativo de crianças que estão 
expostas a estes riscos, em parte tendo como ponto de 
partida a dinâmica criada pelo Estudo sobre Violência 
Contra as Crianças. 

Lições aprendidas com os modelos Distritais incluem: (1) 
dar resposta a violações de proteção da criança estimula 
o interesse por parte da comunidade; (2) trabalho de 
equipa leva a uma resposta mais rápida e eficaz; (3) os 
atores precisam de tempo para entender o conceito de 
proteção da criança; (4) são necessárias medidas de 
prevenção e respostas especializadas; (5) o papel da 
comunidade na mobilização e ação é crucial; (6) o apoio 
político a nível distrital e liderança é fundamental; e (7) 
uma abordagem de sistemas tem uma responsabilidade 
acrescida.  
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permanente da comunidade e gestão de caso. O Níger também teve como piloto um modelo de 
prestação de serviços integrado a nível local. 

Reforço dos Sistemas da Força de Trabalho da Assistência social  

Vários países começaram a envolver-se nos esforços para o reforço da força de trabalho da 
assistência social (FTAS), por vezes em paralelo com o desenvolvimento de estratégias globais dos 
sistemas na proteção. Na Região de África Austral e Oriental efetuaram-se investimentos 
estratégicos iniciais no reforço dos sistemas na assistência social e, particularmente, no reforço da 
força de trabalho. Estes investimentos incluíam: (1) Análise de Lacunas que tiveram lugar na 
Namíbia, Maláui, Tanzânia, Lesoto; (2) Avaliações da força de trabalho no serviço social que estão a 
ter lugar no Quénia, Maláui e Nigéria; e (3) os programas de serviço social que se encontram a ser 
revistos no Maláui, Nigéria e Ruanda. Os resultados iniciais destas avaliações de capacidade 
identificaram lacunas significativas na força de trabalho e nos dados sobre a força de trabalho. Um 
resultado padrão da análise de lacuna consiste de um relatório que inclui as medidas estratégicas 
recomendadas para criar a FTSS. No Uganda, já se está a trabalhar para reforçar a FTSS no âmbito da 
proteção da criança. Uma unidade curricular sobre proteção da criança está a ser desenvolvida e 
integrada nos programas atuais de licenciaturas e pós licenciaturas. Para além disso, foram 
desenvolvidos uma licenciatura e um curso técnico certificado em proteção da criança, tendo o 
segundo como alvo os trabalhadores sociais do governo e ONG.  

Apesar de a análise de lacunas estar numa fase formativa, existe o pressuposto (não fundamentado) 
de que assim que a análise de lacunas estiver terminada surgirá financiamento por parte de fontes 
domésticas ou internacionais de modo a abordar as lacunas identificadas. O reforço da FTSS foi 
priorizado pelo governo dos EUA, um importante doador bilateral, e ganhou terreno em alguns 
países. Normalmente, este tipo de trabalho de reforço da FTSS envolve o mesmo ministério que 
lidera os sistemas de proteção da criança. A uma pequena escala, estão a ser feitos investimentos 
para acompanhamento no Maláui com a UNICEF, USAID e CapacityPlus, organizações que estão a 
cooperar no fortalecimento da faculdade de serviço social no Magamoro, sendo que a CapacityPlus 
se encontra igualmente a desenvolver o sistema de informação de RH. Uma vez que no passado o 
reforço da FTSS teve lugar fora do trabalho mais abrangente do reforço de sistemas na proteção, 
existe o risco de que estas duas áreas continuem a trabalhar em paralelo num futuro próximo. 
Contudo, esforços estão agora a ser levados a cabo entre os intervenientes chave (e.g. ministros 
relevantes a nível nacional, UNICEF, USAID, CapacityPlus, Maestral, Child Frontiers) de forma a 
alinhar a análise de lacunas e planificação com os esforços feitos no reforço dos sistemas de 
proteção da criança.  

2.3.4 Oportunidades e Desafios na Implementação  

Esta secção analisa os desafios e oportunidades que surgiram quando se desenvolveram e 
implementaram documentos estratégicos ou se fizeram declarações de políticas nacionais.  

Desafios 

Apesar de os países terem efetuado progressos significativos de modo a reforçar e criar sistemas na 
proteção da criança, há ainda uma série de desafios no processo de desenvolvimento formal das 
estratégias nacionais. Primeiro, apesar de um esforço significativo estar a ser feito para apoiar o 
mapeamento e avaliações dos sistemas, até à data ainda há pouco apoio e linhas orientadoras para 
o trabalho pós-mapeamento. Atualmente, não existe um quadro comum aceite ou medidas 
operacionais acordadas para o reforço dos sistemas de proteção da criança que sirvam para efetuar 
o acompanhamento do mapeamento. Existem poucas linhas orientadoras para apoiar o 
desenvolvimento da estratégia e muito pouca experiência relativamente à implementação. 
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Em segundo lugar, a um nível fundamental, há um consenso limitado relativamente ao que de facto 
significa reforço dos sistemas, apesar de os países estarem a tentar desenvolver definições. Muitos 
ainda veem a agenda dos sistemas como sendo um processo liderado por atores externos e não por 
emissários Africanos. (Após extensas reuniões de consulta com grupos de apoio de proteção da 
criança em mais de 25 países, este documento propõe uma definição de trabalho e as características 
do reforço de sistema.) O  reconhecimento e apropriação do conceito ajuda no diálogo estratégico e 
é necessária para a sustentabilidade e sentimento de propriedade.  

Em terceiro, os recursos limitados e a capacidade limitada do setor da assistência social afetam a 
capacidade de planificar, implementar e coordenar acordos institucionais, de desenvolvimento de 
recursos humanos, legislação, financiamento e orçamentos em prol de um sistema de proteção da 
criança eficaz. Como tal, é importante que os documentos de estratégia reflitam a capacidade e 
limitação dos recursos e que não sejam redigidos como meros exercícios de boas intenções. 

Em quarto, alguns países que se comprometeram com o desenvolvimento de uma estratégia para o 
sistema na proteção da criança não integraram os quadros de monitorização e avaliação nos 
documentos de estratégia. Como tal, continua a ser difícil avaliar se esses países atingiram as metas 
propostas na estratégia. 

Finalmente, os desafios identificados no mapeamento - tais como falta de liderança, falta de 
coordenação, fracas capacidades de planificação da estratégia - podem afetar de forma significativa 
o desenvolvimento da estratégia. Alguns países deparam-se com o problema de estratégias de 
acompanhamento lideradas por múltiplos parceiros ou doadores, nas quais escasseiam coesão e 
coordenação.  

Oportunidades 

Vários países desenvolveram documentos de estratégia, ou outras formas menos formais de 
documentação das medidas a tomar para o reforço dos sistemas. Uma oportunidade a destacar 
consiste no reconhecimento das estratégias com custos definidos como uma forma de acelerar os 
esforços feitos no reforço dos sistemas. Em 2010, o Quénia desenvolveu um rascunho de uma 
estratégia com custos definidos para os sistemas de proteção da criança.40 O relatório apresenta as 
descobertas chave do mapeamento e apresentou os custos dos recursos necessários para 
implementar a visão estratégica do país de forma detalhada. Baseado em dados de acordo com os 
quais funcionários que trabalhavam no Ministério de Género, Crianças e Desenvolvimento Social 
geriam, a qualquer altura, em média, 250 casos, o relatório recomendava a contratação de 450 
novos trabalhadores para aumentar o seu raio de ação atual de 95.000 para mais de 400.000 
crianças.  

A experiência de definição dos custos no Quénia levou a recomendações concretas e sustentáveis 
em termos de expansão da força de trabalho da assistência social e ajudou a assegurar uma 
abordagem realista. Também deu oportunidade às partes interessadas para priorizar áreas de ação, 
usando custos estimados calculados para um período de três anos, de forma a orientar a tomada de 
decisões, tendo igualmente funcionado como uma ferramenta de advocacia poderosa para a 
mobilização de recursos.  

                                                           
40 Intitulado Strengthening Child Protection in Kenya, Program Strategy: 2011-2014. 

http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/Kenya+-+Strengthening+Child+Protection+in+Kenya+Program+Strategy-+2011-2014+.pdf/346502788/Kenya%20-%20Strengthening%20Child%20Protection%20in%20Kenya%20Program%20Strategy-%202011-2014%20.pdf
http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/Kenya+-+Strengthening+Child+Protection+in+Kenya+Program+Strategy-+2011-2014+.pdf/346502788/Kenya%20-%20Strengthening%20Child%20Protection%20in%20Kenya%20Program%20Strategy-%202011-2014%20.pdf
http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/Kenya+-+Strengthening+Child+Protection+in+Kenya+Program+Strategy-+2011-2014+.pdf/346502788/Kenya%20-%20Strengthening%20Child%20Protection%20in%20Kenya%20Program%20Strategy-%202011-2014%20.pdf
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2.3.5 Considerações chave  

 O desenvolvimento da estratégia requer consolidar, racionalizar e desenvolver conceitos locais 
a nível nacional de forma a criar uma visão clara para orientar trabalho futuro. 

Apesar de este processo ser mais difícil de concretizar devido à falta de clareza regional e 
internacional para apoiar o trabalho nacional, também representa em simultâneo uma oportunidade 
para desenvolver definições mais contextualizadas e autóctones dos conceitos do sistema da 
proteção da criança.  

 O mapeamento de sistemas que está bem coordenado e é participativo fomenta uma maior 
adesão política e estratégias coesas.  

Um mapeamento e avaliações de sistemas participativos, coesos e bem coordenados que promovem 
uma aprendizagem conjunta e consenso e que sejam construídos a partir destes princípios podem 
preparar o terreno para um melhor desenvolvimento de estratégia. O desenvolvimento da 
estratégia requer contributos de uma ampla gama de líderes do governo e da sociedade civil e das 
crianças e jovens. 

 Quadros políticos devem refletir as capacidades e orçamentos reais de um país, em vez de 
promover resultados ambiciosos e irrealistas. 

O desenvolvimento de estratégias, políticas, legislações e reformas é um tema delicado que deve ser 
cuidadosamente considerado, em paralelo com as capacidades potenciais reais de um país para 
implementar as alterações necessárias. No passado, o desenvolvimento da estratégia e política para 
a proteção da criança foi certamente muito ambíguo, tendo resultado em planos que não passam de 
cartas de boas intenções com baixas taxas de implementação. Ao invés, o exercício de cálculo de 
custos do Quénia resultou num plano realista e sustentável, baseado no orçamento real disponível. 

 Existe valor estratégico em relacionar o desenvolvimento da estratégia e política e as reformas 
legislativas com planos nacionais mais abrangentes, redução da pobreza e outros processos. 

O reforço dos sistemas de proteção da criança pode ganhar em velocidade, dinâmica, 
reconhecimento e prestígio se estiver incorporado nos processos nacionais mais abrangentes de 
desenvolvimento e reformas legislativas, nomeadamente as estratégias de redução de pobreza. Tal 
estratégia coloca solidamente a proteção da criança na mesa das negociações políticas. Incorporar 
os elementos da proteção da criança em planos de desenvolvimento mais abrangentes pode 
também trazer novas fontes de financiamento, como constatado na mobilização bem-sucedida de 
recursos para o reforço de sistemas.  

 As estratégias de sistemas de proteção da criança continuam a estar sujeitas a um contexto 
político doméstico. 

O contexto político nacional e os ciclos eleitorais têm grande importância no desenvolvimento da 
estratégia. A realidade de uma crise eleitoral, bem como a necessidade de rever as funções e 
responsabilidades dos ministérios, manteve a estratégia do Quénia na fase de rascunho pelo menos 
durante 18 meses. Da mesma forma, no Senegal, a mudança de governo levou ao atraso da 
validação política da Estratégia Nacional para a proteção da criança, que já estava tecnicamente 
aprovada pelo governo anterior.  

 Existe valor em relacionar o desenvolvimento da estratégia e política e as reformas legislativas 
com as implicações diretas para a prestação de serviços. 

Há muitos exemplos de programas de desenvolvimento de políticas ou reformas legislativas 
morosos, dispendiosos e pesados que virtualmente não tiveram qualquer impacto no bem-estar das 
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crianças. Esse facto tende a ocorrer quando se verifica uma desconexão entre o ambiente político e a 
atenção prestada à prestação de serviços. O desenvolvimento da estratégia, a revisão da política e as 
reformas legislativas são levadas a cabo de modo mais eficiente quando se tem a prestação de 
serviços inteiramente em conta. Nalguns países, a revisão da política é normalmente seguida pelo 
desenvolvimento de linhas orientadoras para revisões de procedimentos ou implementação, as 
quais ajudam a traduzir a nova legislação em novos serviços. 

 Há uma necessidade de alinhar os esforços para o reforço da força de trabalho da assistência 
social com o reforço dos sistemas na proteção da criança. 

Nalguns países, a USAID e a UNICEF estão a levar a cabo análises de lacunas na força de trabalho 
responsável pela proteção das crianças, envolvendo alguns ministérios e líderes chave que são 
responsáveis por problemas na área da proteção. Esta questão tem-se tornado evidente e os 
esforços de coordenação já se encontram em fase de implementação, mas a ligação entre a FTSS e 
os sistemas de proteção pode ser reforçada para apoiar a ideia de que este é um sistema integrado. 

 Documentos de estratégias devem estar incorporados nos quadros de M&A de forma a ajudar 
o trabalho de avaliação do progresso alcançado no reforço dos sistemas.  

Ter um plano de avaliação e monitorização é fundamental para assegurar a eficácia dos programas, 
identificar áreas para melhorar o programa e assegurar responsabilização pelas crianças vulneráveis, 
bem como para aqueles que disponibilizam recursos. Numa altura em que os recursos globais 
diminuem, os quadros de M&A ajudam a assegurar que maximizamos o impacto dos investimentos 
através de um controlo consistente do impacto dos projetos. 

 Apesar do desenvolvimento da estratégia para a proteção da criança ser importante, não é um 
meio suficiente para o reforço dos sistemas na proteção da criança.  

O reforço só ocorre quando a estratégia, ou parte desta, é realmente implementada. Apesar de a 
maioria dos países ainda não ter concluído totalmente as estratégias, já para não mencionar 
estratégias com custos claramente definidos e baseadas em conhecimento factual, existe o risco de 
que a estratégia permaneça em parte ou totalmente por implementar. O reforço dos sistemas 
requer não só o desenvolvimento de uma estratégia, mas também a sua aprovação, algum nível de 
recursos e então a sua implementação. A fase de implementação requer o mesmo tipo de atenção, 
identificação e alocação de recursos que as fases de desenvolvimento da estratégia e de 
mapeamento. 

2.4 Mecanismos Comunitários de Proteção 

O reforço dos sistemas na África subsariana tem destacado consistentemente a importância da 
criação de mecanismos comunitários sustentáveis. Na prática, os mecanismos comunitários de 
proteção e respostas estão na linha da frente no que respeita à proteção das crianças. São 
componentes essenciais para abordar lacunas entre os princípios e políticas mais amplas e as 
práticas adaptadas ao terreno. À medida que mecanismos mais formais são desenvolvidos, é 
particularmente importante trabalhar sobre os mecanismos e práticas inclusivas existentes na 
comunidade e sobre as redes familiares e práticas tradicionais e habituais. Essa praxis baseia-se na 
hipótese de que maiores níveis de coordenação entre os mecanismos comunitários e o sistema 
global levam potencialmente a uma maior eficácia na obtenção de resultados positivos para as 
crianças e famílias.41 

                                                           
41 UNICEF (2010). Strengthening national child protection systems in emergencies through community based mechanisms: A discussion 
paper. Published on behalf of the Child Protection Working Group of the UN Protection Cluster. London, UK: Save the Children, UK. 
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Os conceitos comunitários de infância, educação da criança, segurança e problemas de proteção são 
muito diferentes dos padrões globais da proteção da criança que promovem os direitos individuais e 
das crianças e o melhor interesse das crianças. Na Serra Leoa, um estudo de investigação revelou 
que normalmente as crianças não são definidas pela idade, mas antes pelo nível de independência 
do indivíduo, do seu papel e atividades. Existe uma relação de interdependência entre os pais e as 
crianças, na qual as crianças são necessárias para trabalharem em prol da família e para darem 
continuidade ao apelido da mesma. Por fim, mecanismos familiares de cuidados de proteção 
incluem o cuidado parental e o apoio da família alargada, como as avós e os mais velhos (os quais 
valorizam bastante a educação).42 

Incorporar os conceitos comunitários de segurança e proteção da criança que refletem o contexto 
local e enfatizam a harmonia comunitária e a proteção das crianças versus problemas como a 
gravidez precoce fora do casamento43 continua a ser um desafio significativo no que respeita à 
tradução de princípios e políticas mais abrangentes numa ação local dentro do contexto local. Isto 
fornece a base para o tipo de respostas que são necessárias (programas e serviços) e orienta as 
funções específicas para quem tem de propiciar essas respostas (e.g. força de trabalho inclusiva de 
todos os atores da comunidade, paraprofissionais e profissionais.) Tal cria formas de incorporar 
práticas endógenas da comunidade, as quais são elementos fundamentais na criação de sistemas e 
no reforço dos sistemas.44 Os mecanismos comunitários dão voz aos que têm os deveres e aos que 
têm os direitos. Refletem normas locais, crenças e comportamentos. Contextualizam padrões e 
princípios ao trabalharem sobre mecanismos e práticas existentes, na medida em que envolvem 
todas as partes interessadas. 

Determinantes chave a considerar são a apropriação comunitária, o apoio dos líderes tradicionais e 
o uso de recursos existentes coordenados e ligados às estruturas formais e não-formais. Estas 
abordagens servem para gerir e lidar com questões de poder e de diversidade através de 
participação e inclusão.45 Onde os recursos são escassos, é ainda mais importante incorporar 
práticas de proteção endógenas, que podem reforçar o sistema nacional e propiciar uma distribuição 
mais realista dos recursos. Para além disso, onde os governos têm uma capacidade limitada para 
cumprir com os seus deveres, os mecanismos comunitários poderão apoiar/complementar a 
capacidade do governo.46  

O estudo etnográfico na Serra Leoa elaborado pelo The Columbia Group apresenta vários exemplos 
positivos de como os elos de ligação podem ser criados entre os sistemas tradicionais e formais. A 
Unidade de Apoio à Família (UAF) é onde se encontra o elo potencial de ligação entre o sistema 
formal e não formal. Dado que a UAF expressou um forte desejo e motivação para proteger as 
crianças, propôs-se que, ao reforçar a UAF e ao formalizar a ligação com as chefias se poderia 
aumentar a consciencialização para os problemas das crianças e o acesso à UAF.47 Também se 
discute a potencial ligação entre o sistema não formal e as unidades de saúde.  

Comités e redes para o bem-estar da criança são outros mecanismos que uma série de países estão 
a usar de forma a conseguirem uma melhor ligação entre os sistemas formais e informais e abordar 
as questões de equidade e acesso. No Ruanda, uma rede de 12 organizações da sociedade civil 
("umbrella" organizations) foi criada para identificar as necessidades e mobilizar recursos. 
Desenvolvida em 2000, foi-lhe conferida a responsabilidade de assegurar uma distribuição equitativa 

                                                           
42 The Columbia Group for Children in Adversity (2011). An ethnographic study of community-based child protection mechanisms and their 
linkage with the National Child Protection System in Sierra Leone. 
43 Ibid. 
44  Plan, Save the Children and UNICEF (2011).  
45 Wessels, M. (2009). What are we learning about protecting children in the community? An inter-agency review of the evidence on 
community-based child protection mechanisms in humanitarian and development settings. Save the Children Fund. 
46 UNICEF (2010).  
47 The Columbia Group for Children in Adversity (2011).  
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de serviços preventivos e de proteção. Em 2007, na Serra Leoa, a Lei dos Direitos da Criança (CRA) 
estabeleceu os Comités para o Bem-estar das Crianças, os quais foram oficialmente autorizados e 
criou estruturas consolidadas pelo Estado para a proteção das crianças que assumiram tarefas, 
responsabilidades e funções de coordenação.48  

As estruturas da comunidade local são fundamentais para a implementação dos modelos e quadros, 
contudo ainda há pouca informação sobre como estão a desenvolver o seu trabalho no âmbito dos 
respetivos países. Informação não fundamentada sugere que algumas dessas estruturas funcionam e 
que são eficazes, ao passo que outras só existem no papel. Em 2011, uma Avaliação da World Vision 
levada a cabo numa comunidade na Serra Leoa revelou que os clubes de crianças e os comités para 
o bem-estar das mães das crianças são, na totalidade, estruturas locais aprovadas pelo governo e 
que podem ter potencial para diminuir o fosso entre os sistemas formais e informais da Proteção da 
Criança. A World Vision planeou trabalhar com estas estruturas locais, para que se tornassem 
componentes chave para o mecanismo de proteção local das crianças, capazes de se protegerem a si 
mesmas e a outras através da identificação, documentação e referência de casos de abuso a 
parceiros acordados. (Em matrizes desenvolvidas antes da conferência sobre o reforço dos sistemas 
de proteção da criança, mais de 20 países na região apresentaram informação relativamente a 
mecanismos comunitários de proteção: ver 
http://wiki.childprotectionforum.org/Matrices#Community.) 

Em Angola, os comités de proteção da criança que começam a surgir integram membros da 
comunidade, incluindo pais, professores, funcionários do governo local e crianças, apresentando já 
resultados positivos.49 Considerado um dos modelos de rede de proteção da criança mais eficaz em 
Angola, a abordagem da Save the Children combina formação e capacitação das comunidades, 
aumento da sensibilização, participação das crianças e uma forte parceria com o governo. A 
província do Zaire de Angola, que faz fronteira com a RDC a norte, é maioritariamente habitada por 
pessoas do grupo étnico Bakongo. É composta por seis municípios, com comités comunitários para a 
proteção infantil presentes no M'Banza Congo (a capital da província), Cuimba e Noqui. Cada comité 
é composto por 20 a 30 pessoas, as quais são sobas (chefes tradicionais), professores, pais, 
curandeiros e por vezes crianças. Os membros reúnem-se poucas vezes por mês e quando há 
situações urgentes. É-lhes pedido que desenvolvam parcerias entre o governo e a comunidade para 
fomentar a proteção da criança, ações de formação para as comunidades e promovam o 
envolvimento das crianças na sua própria proteção, recolha de dados e investigação. 

No Uganda, os Comités de Proteção da Criança (CPC) estabeleceram-se em pelo menos 20 distritos. 
Os membros dos CPC foram formados em proteção básica da criança e diálogos comunitários são 
organizados para discutir os problemas da proteção e a forma como as comunidades podem 
proteger as suas crianças. Os membros dos CPC identificaram casos de abuso de crianças, 
negligência, violência e exploração e denunciaram os mesmos a autoridades locais, tais como a 
polícia ou conselheiros locais que estão incumbidos de tomar medidas.50  

Na província do Sourou do Burquina Faso, com o apoio da Terre des Hommes, as redes de proteção 
da criança a nível da província e a nível de múltiplas comunidades têm sido instituídas para lidar com 
a exploração infantil, tráfico e abuso. A rede provincial inclui representantes da saúde, justiça, ação 
social, serviços sociais, educação e sociedade civil e as redes comunitárias incluem os conselheiros 

                                                           
48 Save the Children (2010).  
49 Doyle, J. (2011). Protecting children in Angola: The story of the Child Protection Networks in Angola. Save the Children . 
50 Este exemplo foi retirado do: http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/9c+Dakar+Systems+Conference+-
+Uganda+delegation+presentation+May+2012.pdf. 

http://wiki.childprotectionforum.org/Matrices.#Community
http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/9c+Dakar+Systems+Conference+-+Uganda+delegation+presentation+May+2012.pdf
http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/9c+Dakar+Systems+Conference+-+Uganda+delegation+presentation+May+2012.pdf
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de desenvolvimento da aldeia, chefes, líderes religiosos e crianças. As redes possibilitam a validação 
positiva de práticas endógenas.51  

Mecanismos Comunitários Melhoram a Coordenação e os Serviços 

Na Mauritânia, o mapeamento limitado das instituições sociais e serviços prestados a crianças 
vulneráveis levou ao desenvolvimento de mecanismos comunitários de coordenação para o 
desenvolvimento de uma proteção adequada e respostas de prevenção. Um destes mecanismos, 
designado por Forum d’appui aux systems de protection d l’enfant, levou ao início de um programa 
escolar de integração que tem por alvo crianças vulneráveis em Nouakchott. Para além disso, partes 
interessadas de todos os níveis juntaram-se (família, comunidade, agências provinciais, 
internacionais e da ONU) para defender junto das autoridades de mais alto nível a necessidade de 
abordar o registo de nascença e as piores formas de trabalho infantil, incluindo escravatura e 
mendicidade.52  

No Gana, a nível sub-nacional, antes mesmo do exercício de mapeamento já existiam Redes 
Regionais de Proteção da Criança multissetoriais, mas estavam praticamente inativas. O processo de 
mapeamento possibilitou que todos os parceiros se juntassem para revitalizar e renovar a rede de 
coordenação inativa que existia no Gana Oriental. Atualmente, existem quatro redes, e planeia-se 
desenvolver mais seis até 2013, o que resultará num total de dez redes.53 De acordo com o plano, a 
composição a nível distrital da subestrutura (Comités de Zona, Urbano, Vila e Área (ZUTA)) é 
formada por oficiais do governo, representantes das ONG e Autoridades Tradicionais da área. Ao 
nível da unidade/comunidade, as comunidades são responsáveis pela formação de comités para o 
desenvolvimento de cuidados na primeira infância, compostos por vários representantes, tais como 
membro da unidade do comité, membros da assembleia, presidente dos comités, membros de 
grupos religiosos, professores e pessoal da comunidade de saúde.54 

2.4.1 Considerações chave  

 Acesso total a práticas endógenas de proteção da criança para as crianças e comunidades. 

Tem sido claramente demonstrado que as respostas da proteção comunitária estão na linha da 
frente no que respeita à proteção das crianças. Investigação e informação dispersa indicam 
claramente que muitos dos problemas das crianças podem ser, ou são frequentemente, resolvidos 
entre as famílias das comunidades. Apesar de desta forma o resultado nem sempre ser o melhor 
para a criança, há práticas endógenas que apresentam resultados positivos para as crianças e 
famílias. Em casos onde podem ser prejudiciais ou têm normas exclusivas, estas podem ser 
moldadas de forma mais realista quando há um envolvimento total e um respeito mútuo ao nível do 
terreno. Compreender como e quando as práticas endógenas são inclusivas, bem como exclusivas, é 
tão importante como saber quando não o são. Trabalhar sobre pontos fortes e recursos naturais é 
fundamental para pôr políticas em prática.  

 Compreender conceitos comunitários de segurança e proteção da criança e como se encaixam 
no quadro dos direitos da criança. 

A definição de criança, infância e fase adulta está vinculada à cultura. Desenvolver um quadro 
normativo que reflete a cultura local e a abordagem dos direitos universais da criança requer uma 
abordagem totalmente participativa e inclusiva das crianças e dos adultos, de forma a negociar o 
que a criança necessita e deseja no contexto da família e das necessidades da comunidade. As 

                                                           
51 Para mais informações, visite http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/13h+NEW+Herman+-
+Pr%C3%A9sentation+Systeme+de+protection-Burkina+Faso.ppt.pdf. 
52 Comunicação pessoal, UNICEF Mauritânia, Março 2012.  
53 Comunicação pessoal, UNICEF Gana, Março 2012.  
54 Republic of Ghana, Ministry of Women and Children’s Affairs. Early Childhood Care and Development Policy. No date. 
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crianças poderão ou não querer estar na escola porque a família pode ou não precisar que elas 
trabalhem ou que tomem conta das crianças mais novas, por uma questão de sobrevivência familiar. 
Ou a criança poderá sentir-se insegura na escola devido à ameaça de agressões sexuais ou de 
exploração. A segurança e a proteção no âmbito da casa da família, da escola e da comunidade 
precisa de ser totalmente contextualizada através da participação, quer esta expresse a realidade, 
quer expresse aquilo que se pretende, de forma a chegar mais próximo do que se deseja. 

 Trabalhar sobre mecanismos de proteção tradicionais e informais já existentes  

Existem muitas estruturas tradicionais e informais para proteger e apoiar as famílias. A província do 
Zaire em Angola é um exemplo da utilização de mecanismos e respostas de proteção tradicionais. 
Provou-se que a coordenação entre os sistemas formais e informais pode fortalecer as respostas de 
proteção, quer do governo, quer comunitárias. Isto foi também demonstrado na Mauritânia, onde o 
mecanismo comunitário de coordenação solicitou maior colaboração com ONG e também 
influenciou a forma de abordar necessidades específicas, como o registo à nascença e o trabalho 
infantil. Para além disso, há informação que prova que os sistemas informais estão mais acessíveis. 
Existe um estigma social menor associado à consulta do líder religioso local ou do mesmo grupo 
étnico Há provas de que as crianças e famílias se sentem relutantes em denunciar atos de violência 
contra as crianças às autoridades formais porque o custo da viagem até à cidade para ir ao tribunal é 
excessivo em termos de tempo, transporte, alojamento e alimentação. Outra preocupação prende-
se com quem cuida das crianças, caso um ou os dois progenitores ou outros prestadores de cuidados 
estejam ausentes durante vários dias.  

 Planear estrategicamente, coordenar, monitorizar e avaliar os processos comunitários formais 
e informais e os sistemas ao nível da resposta. 

Existem vários modelos de boas práticas que revelaram ser eficazes ao abordarem-se as 
necessidades e direitos das crianças no contexto da comunidade local. Têm sido criados em muitos 
países, incluindo o Ruanda e a Serra Leoa, comités para o bem-estar da criança que incluem uma 
série de representantes e autoridades do governo, de ONG e de outras organizações tradicionais no 
âmbito da comunidade. Na Serra Leoa, esses comités estabeleceram-se inicialmente de forma 
oficiosa como entidades mais informais, mas, posteriormente, foram formalizados pela Lei dos 
Direitos da Criança em 2007. No Gana, basicamente, revitalizaram-se as Redes Regionais de 
Proteção da Criança que estavam inativas. Com uma planificação estratégica, formação e 
acompanhamento, os comités podem funcionar de forma mais consistente a todos os diferentes 
níveis governamentais (nacional, distrital e da aldeia).  

2.5 Reforço de Modelos de Serviços 

A Resposta e Proteção Comunitária refere-se a uma variedade de atitudes, incluindo prevenção, 
proteção, reintegração, promoção e participação. Estas respostas poderão ter nomes e estruturas 
diferentes. Poderão incluir uma série de práticas integradas de gestão de caso, tais como estratégias 
sistemáticas de avaliação, planificação de caso, tratamento e acompanhamento. Processos 
específicos são moldados por leis formais e informais, políticas e práticas. Incluídas estão medidas 
que asseguram igualdade de acesso, proteção e participação de todas as crianças. Engloba 
mecanismos comunitários formais e informais que servem como linha da frente de proteção e 
permitem adaptar linhas orientadoras práticas ao contexto local.  

Um ponto de partida chave para o reforço de sistema pode encontrar-se ao nível da resposta para 
lidar com uma problemática específica. Então, com o passar do tempo, este modelo de resposta 
pode ser aplicado a todas as crianças vulneráveis como uma abordagem integrada de proteção da 
criança. Um sistema integrado de prestação de serviços serviu como ponto de partida para o reforço 
dos sistemas numa série de países. Três abordagens específicas são aqui discutidas:  
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• Comunidades Protegidas, normalmente aplicadas a situações de emergência e de pós-
conflito,  

• Cuidados continuados, que oferecem uma série de serviços, desde prevenção, a promoção e 
proteção. 

• Pacote mínimo de serviços, que incluem saúde, proteção da criança e proteção social 

2.5.1 Abordagem da Comunidade Protegida 

Na República Democrática do Congo, o Grupo Temático para a Proteção Social adotou a abordagem 
Comunidades Protegidas com o intuito de "promover um ambiente de proteção para as crianças em 
circunstâncias adversas." Uma Comunidade Protegida, apesar de implementada de forma diferente 
em zonas de pós-conflito, tem um objetivo comum: prevenir a violência, o abuso, a exploração e a 
exclusão social. Uma comunidade é "protegida" com ferramentas e mecanismos adaptados à 
realidade local para prevenir o abuso e a exclusão social e promover os direitos da criança, bem 
como para mitigar o risco existente. Está intimamente relacionada à comunidade e vulnerabilidade 
da família. A prestação de serviços começa com os comités comunitários para a proteção da criança, 
os quais incluem um corpo de voluntários que encaminha e acompanha as crianças para os serviços, 
monitoriza e acompanha os seus casos. Parte da formação deste corpo de voluntários inclui estes 
serem capazes de identificar problemas e situações que estão para além das suas capacidades e 
conhecimentos e saberem a quem encaminhar esses casos. Isto inclui colaboração e coordenação 
com uma gama mais alargada de serviços privados e governamentais.55  

2.5.2 Cuidados continuados 

A Zâmbia identificou serviços sociais comunitários continuados para as crianças e mulheres que 
precisam de proteção social, os quais integram um método de gestão de caso, trabalho social e 
aconselhamento.56 As crianças e famílias que vivem em áreas rurais e que normalmente não têm 
acesso a estes serviços estão sujeitas a um risco muito mais elevado. O modelo de cuidados 
continuados inclui três categorias de intervenção:  

• Intervenção primária e universal, incluindo a educação, informação e uma maior 
sensibilização a nível da comunidade local relativamente às necessidades das crianças e 
famílias em situações de vulnerabilidade. 

• Intervenção secundária orientada para o objetivo de mitigar o risco para as crianças em 
situações de vulnerabilidade. Isto inclui intervenção precoce e apoio à família, abarcando 
aconselhamento psicossocial, apoio financeiro, apoio doméstico e infantários, etc. 

• Intervenção terciária individual para crianças e famílias vulneráveis em alto risco que 
incluem apoio à família, serviços de proteção abrangendo cuidados alternativos como 
adoção e reunificação; centros de crise; centros de reabilitação e de adaptação, etc.  

O Relatório de Mapeamento e Avaliação lista os serviços sociais específicos, supervisionados pelo 
Departamento Distrital de Assistência social e disponibilizado através da cooperação entre o 
Governo da Zâmbia e ONG. Determinadas intervenções secundárias e terciárias incluem apoio à 
família. 

O modelo da Guiné Bissau utiliza uma abordagem integrada de gestão de caso que funciona sem o 
modelo de serviços de cuidados continuados ao nível descentralizado. Esta abordagem pretende 

                                                           
55 UNICEF DRC. (2011). Protected communities: Child protection in transition. Child Protection Section, UNICEF DRC. 
56 Munga, A. T. & Gibson, K. Z. (2011). Child protection system mapping and assessment report. Republic of Zambia and the Children in 
Need Network (CHIN).  
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coordenar de forma mais eficaz uma abordagem intersetorial com avaliação, planificação de caso, 
intervenção e acompanhamento. Mecanismos transetoriais foram desenvolvidos para chegar a 
crianças vulneráveis e abordar especificamente práticas culturais prejudiciais. Os Ministérios da 
Mulher e Família, Justiça e Saúde centraram-se conjuntamente no acesso à assistência e resposta 
judiciária a E/MGF, casamentos precoces e violência doméstica.57  

O modelo de cuidados continuados do Senegal apresenta os serviços em três categorias: prevenção, 
proteção e promoção.58 Padrões mínimos para as diferentes medidas a tomar no processo de 
reintegração de crianças vulneráveis (incluindo a identificação, avaliação da criança e família, 
reintegração e monitorização) têm sido desenvolvidos através de um processo participativo. A 
liderança centrou-se em definir vulnerabilidade, prestação de serviços e gestão de casos; a 
clarificação do processo de cuidado e a gestão de casos foi efetuada através do diálogo e partilha de 
opiniões entre os ministérios chave (Família, Justiça e Assuntos Sociais), os serviços descentralizados 
e atores comunitários. No Senegal, foi concebido um sistema de prestação de serviço, desenvolvido 
inicialmente para lidar com o problema das crianças de rua, que é integrado e que inclui oito passos 
a serem dados por uma série de atores na prestação de serviços: identificação das crianças e famílias 
vulneráveis; inquérito social (estudo da criança); ouvir a criança; avaliação da família, reintegração 
social; acompanhamento e acolhimento alternativo, se necessário incluir os serviços de gestão de 
caso. 

Na Etiópia, a problemática das crianças de rua tem sido usada para criar estruturas com serviços de 
cuidados continuados que incluem uma abordagem integrada de gestão de casos e uma 
coordenação intersetorial da proteção da criança. Numa das capitais regionais59 do país, a sociedade 
civil e o governo local juntaram-se para escrutinar a avaliação que os diferentes setores que lidavam 
com crianças de rua normalmente faziam em paralelo, sem qualquer troca de informação, partilha 
de práticas, visão comum ou coordenação. O governo local, as comunidades, a polícia, o tribunal, o 
ministério público, os prestadores de serviços de saúde e educação e as ONG estavam todos a 
trabalhar num vácuo de conhecimento mútuo, sinergia e colaboração. Esta primeira avaliação 
ajudou a iniciar a resposta local dos vários setores através de parcerias e mecanismos de 
coordenação, os quais gradualmente alargaram o seu campo de trabalho para a prevenção de abuso 
e exploração da criança, por intermédio de mecanismos eficazes de encaminhamento, de 
procedimentos definidos de gestão de casos e partilha de responsabilidades entre os atores. Esta 
iniciativa local foi gradualmente inserida nas discussões nacionais em torno da promoção de uma 
resposta intersetorial liderada (liderança e governança) pelo governo para o abuso e exploração, ao 
estabelecer uma equipa de gestão interministerial para a prevenção, apoio e resposta ao abuso da 
criança. Os setores que partilham a responsabilidade nesta tarefa são: saúde, educação, justiça, 
juventude e atores sociais. 

 No Maláui, a utilização progressiva e estratégica dos fundos para a epidemia de VIH/SIDA, uma das 
piores na região, criou a possibilidade de o governo expandir de forma significativa o volume e 
alcance da proteção básica da criança. As estruturas de serviços de cuidados continuados foram 
implementadas na forma de Unidades de Polícia para o Apoio às Vítimas, Balcões Únicos (One Stop 
Center) para crianças sobreviventes a violações, violência familiar e maus tratos e Unidades 
Comunitárias de Apoio à Família. Foram também implementados mecanismos para apoiar as 
crianças, famílias e comunidades através da criação de comités distritais para a proteção da criança 
que utilizam e apoiam as práticas comunitárias de cuidados. A experiência do Maláui demonstra 
como as boas práticas de prestação de serviços que têm por alvo uma população particularmente 

                                                           
57  B. Kameni (2011). Responsável da Proteção da Criança, UNICEF Guiné Bissau, comunicação pessoal 
58 Comunicação pessoal com UNICEF Senegal.  
59 Nazareth, capital da Região Oromia 
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vulnerável podem depois ser alargadas para reforçar o sistema global no sentido de proteger todas 
as crianças através de respostas continuadas.  

Na Suazilândia, um modelo de serviços de cuidados continuados é prestado pelos Neighbourhood 
Care Points dos Centros de Atendimento, onde as crianças têm acesso a serviços básicos, incluindo 
serviços de proteção.60 Estes centros foram construídos sobre estruturas existentes que tinham sido 
desenvolvidas para lidar com o VIH/SIDA no âmbito das comunidades. Os Centros tinham uma sala 
de espera, educação pré-escolar e alguns serviços de saúde. A formação do pessoal é realizada 
através do manual de formação da África do Sul. Uma vez que a formação foi feita pelos vários 
parceiros, está-se a trabalhar para sistematizar a formação num manual a ser utilizado pelos 
Centros. No entanto, é necessário desenvolver um sistema para documentar e monitorizar. Devido à 
taxa elevada de violência sexual e a relação com a infeção do VIH, planeou-se o desenvolvimento de 
um programa curricular e de divulgação para as escolas secundárias.  

No Gana, as Reformas dos Cuidados iniciaram-se ao nível político, no qual um Comité de 
Aconselhamento para o Desenvolvimento das Políticas liderou o processo de definição do problema. 
De forma a assegurar a pertença ao governo, o Ministério das Mulheres e Crianças liderou o 
processo. O Comité era composto por 16 a 18 representantes do setor público e ONG. O Governo e a 
UNICEF começaram a prestar apoio técnico através de um comité de apoio técnico especializado. 
Alguns dos problemas foram definidos ao finalizarem-se os Termos de Referência (TOR) e as 
recomendações finais do exercício de mapeamento e avaliação do sistema. Uma das recomendações 
principais consistiu na criação de um mecanismo de coordenação a nível nacional.  

A Iniciativa de Reforma de Cuidados do Gana61 oferece Serviços de Cuidados Integrados para:  

• Prevenção: Prevenir a desintegração das famílias através de ligações com estratégias que 
reforçam as famílias, tais como programas de bolsas sociais (LEAP), bolsas de estudo, 
pacotes alimentares, acesso ao Seguro Nacional de saúde e outros programas de apoio.  

• Reintegração com a família alargada (prestação de cuidados de base familiar). Em casos em 
que as crianças são separadas dos pais, encontrar familiares atenciosos que sejam capazes 
de criar um ambiente estável e acolhedor para a criança.  

• Acolhimento: Quando não é possível o cuidado por parentes, um cuidado temporário ou 
permanente em famílias de acolhimento também pode ser uma boa solução para as 
crianças.  

• Adoção: Quando a possibilidade de reunir a família se esgota, encontrar uma casa adotiva 
para a criança, de preferência com uma família do Gana. 

Criaram-se equipas comunitárias de proteção da criança em três regiões do norte desde 2002. A 
formação foi equilibrada ao nível de género e centrou-se em mapeamento dos sistemas. Encontram-
se em desenvolvimento padrões mais recentes para a proteção comunitária através de um processo 
colaborativo entre todas as partes interessadas. Procedimentos padrão de operações para dar 
respostas e fazer encaminhamentos estão a ser criados através de uma abordagem entre os vários 
parceiros que se encontram a reunir conhecimento sobre mecanismos de encaminhamento: PLAN, 
UNICEF e WISE.  

                                                           
60 Esta informação foi apresentada pelos representantes da UNICEF na Suazilândia numa reunião de grupo a 14 de Março de 2012.  
61 Child Frontiers Ltd. (2011). Report of the mapping and analysis of Ghana’s child protection system; National Council for Children’s 
Services and Government of Kenya. (2012). The framework for the National Child Protection System for Kenya.  
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2.5.3 Pacote Mínimo de Serviços  

A Estratégia para o Sistema de Proteção da Criança da UNICEF adotada em Junho de 2008 apoia a 
identificação de um pacote mínimo de serviços para a proteção da criança que sirva de 
enquadramento para o desenvolvimento das estratégias de proteção social e planificação nacional e 
setorial. O pacote mínimo consiste numa série de serviços continuados, que vão desde a prevenção 
à resposta, será partilhado pelos setores (assistência social, educação, saúde, justiça e segurança 
incluindo o setor privado, ONG comunitárias) e adaptável a situações de emergência.62 A 
Comunidade para o Desenvolvimento da África do Sul (SADC) adotou o Pacote Mínimo de Serviços 
para orientar a harmonização da prestação de serviços para OCV & Y por toda a região. Inclui uma 
vasta gama de serviços: competências educacionais e vocacionais: cuidado de saúde, água potável e 
saneamento; segurança alimentar e nutrição; proteção da criança e do jovem; bem-estar 
psicossocial, apoio e proteção social. A participação e capacitação da juventude, famílias e 
comunidades são componentes chave para apoiar e disponibilizar o Pacote Mínimo.63  

O Governo do Ruanda e as partes interessadas usam o Pacote Mínimo de Serviços para OCV com o 
objetivo de definir os serviços essenciais para as crianças mais vulneráveis. Os elementos principais 
incluem cuidados básicos de saúde, nutrição, educação formal e não-formal e ações de formação, 
serviços psicossociais para a proteção da criança e serviços socioeconómicos. Trata-se de uma 
abordagem integrada comunitária de prestação de serviços que tem como alvo crianças dos zero aos 
18 anos de idade, as quais respeitam os critérios para serem consideradas "vulneráveis". Um grupo 
alvo secundário inclui aqueles que apoiam OCV como os prestadores de cuidados, voluntários e 
trabalhadores locais. 64  

2.5.4 Modelos de Serviços como Resposta a Grupos e Setores Vulneráveis 
Específicos 

Nos Camarões, serviços sociais especializados e mecanismos de proteção da criança têm sido 
desenvolvidos para prestar serviços que apoiam jovens em conflito com a lei. A Divisão de Justiça 
Juvenil do Ministério de Assuntos Sociais implementou os Serviços de Ação Social (SAS) nas 
esquadras da polícia, Brigadas Gendarmarie, tribunais e prisões para prestar cuidados a vários níveis 
do procedimento penal (investigação, julgamento e condenação). Os Serviços de Ação Social têm 
como alvo grupos étnicos de minorias e marginalizados, como os Baka, os Bakola e os Kirdis. 
Modelos de cuidados alternativos têm sido implementados através de unidades de Ministérios 
parceiros (Educação e Formação Profissional, Juventude e Desporto), que incluem centros de re-
educação. Estes centros têm como objetivo fundamentar e reforçar a re-educação dos jovens em 
conflito com a lei. Os SAS também se encontram adjacentes às estruturas de saúde e instituições 
educacionais (primária, secundária e universidade) com mandatos que visam facilitar o apoio aos 
serviços de saúde e educação para os mais vulneráveis. Em grupos alvos de áreas remotas são 
usadas abordagens de grande alcance, de forma a promover o registo à nascença, formação em 
competências para a vida e a educação parental.65  

Na Libéria, o desenvolvimento de cuidados alternativos para as crianças tem como alvo mais de 
5,000 crianças que vivem em instituições e orfanatos. Uma avaliação revelou que 90% dos orfanatos 
prestam serviços de cuidados inadequados, fraca qualidade de educação, quartos de dormir com 

                                                           
62 UNICEF. (2008). Summary of Highlights: UNICEF Global child protection systems mapping workshop. Bucharest, Romania.  
63 Southern African Development Community. (2010). Desenvolvimento de um pacote mínimo de serviços SADC para órfãos e crianças e 
jovens vulneráveis. Regional Situation Analysis Report Draft 4.  
64 Binagowaho, A., Noguchi, J., Senyana-Mottier, M. & Fawzi, M. C. S. (2008). Community-centered integrated services for orphans and 
vulnerable children in Rwanda. Joint Learning Initiative of Children with HIV/AIDS Learning Group 3: Expanding Access to Services and 
Protecting Human Rights.  
65 Comunicação pessoal, UNICEF Camerões, 2012. 
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demasiadas crianças e falta de instalações recreativas. Muitas crianças foram sujeitas a trabalho 
infantil e há indícios de agressões e de abusos sexuais das raparigas por parte de membros do 
pessoal. Para além disso, descobriu-se na Libéria uma relação entre cuidados institucionais, tráfico 
de crianças e adoção internacional. Dado que mais de cinquenta por cento das crianças em 
instituições viveu com familiares próximos e mais afastados, a desinstitucionalização tem sido o 
ponto de partida para reformar o sistema de prestação de serviços. O documento orientador, 
Regulamento para o Uso Adequado e Condições dos Cuidados Alternativos para a Criança, requer 
que todas as instituições de cuidados alternativos no país se registem no Ministério da Saúde e 
Assistência social. Uma equipa independente, constituída por representantes do governo, da UNICEF 
e de organizações da sociedade civil vai levar a cabo uma avaliação detalhada de cada instituição 
antes que estas sejam recomendadas ao Ministério para acreditação. 

Os regulamentos e ferramentas facilitarão a desinstitucionalização das crianças e criação de padrões 
de cuidados para as crianças que vivem em cuidados alternativos. Os novos regulamentos estipulam 
claramente padrões mínimos de cuidados e funções para as instituições de cuidados alternativos no 
país, tal como descrito nos Padrões Nacionais de Saúde e nos princípios da Convenção da ONU para 
os Direitos da Crianças e em outros instrumentos nacionais relacionados com os cuidados para a 
criança em instituições de cuidados alternativos. O número máximo de crianças por instituição 
estabeleceu-se em 50. Estes regulamentos têm como objetivo facilitar o reagrupamento familiar das 
crianças em instituições, sempre que possível, e pôr medidas em prática para proteger as crianças de 
violência, abuso e exploração. De forma a alcançar esses objetivos, uma série de serviços de 
proteção e participação serão colocados em prática no âmbito de cada instituição.66  

2.5.6 Participação da Criança na Investigação 

Um estudo de investigação na Libéria – Estudo de Conhecimento, Atitudes e Práticas na Proteção da 
Criança (KAP) – levado a cabo pela Save the Children (2011) é um excelente exemplo de como incluir 
crianças e cuidados no processo de tomada de decisões através da investigação. O estudo fez parte 
de um projeto "Educar e Proteger Crianças Vulneráveis em Agregados Familiares na Libéria" (2012-
2014) e centrou-se em 12 distritos de 6 regiões da Libéria Ocidental e Central, incluindo a Grande 
Monróvia (i.e. Grand Cape Mount, Bomi, Margibi, Gbarpolu, Bong e partes do Montserrado). Os 
resultados do estudo forneceram uma compreensão profunda da ligação entre os resultados 
positivos para as crianças e os serviços. A maioria dos prestadores de cuidados (98 por cento) e das 
crianças (96 por cento) considera que é possível reunir as crianças de rua com as suas famílias. Todos 
os prestadores de cuidados na Grande Monrovia e 90% nas áreas rurais concordam que esse 
objetivo pode ser concretizado, caso se prestem os serviços adequados. De forma a facilitar o 
reagrupamento familiar, os prestadores de cuidados identificaram os tipos de serviços que poderiam 
ajudar a entregar as crianças às suas famílias. Aconselhamento e apoio psicossocial para as crianças 
e/ou pais (84 por cento), escolaridade (75 por cento), assistência material (39 por cento), formação 
profissional e de competências e oportunidade de criar rendimentos (33 por cento). As crianças 
identificaram os mesmos recursos, mas adicionaram ainda parques infantis seguros ou campos de 
futebol (10 por cento).67 

                                                           
66 Government of Liberia (2010). Regulations for alternative care launched in Liberia. Keynote Address by Deputy Minister Joseph W. 
Geebro of the Ministry of Health and Social Welfare. Retirado de http://www.unliberia.org/press.asp?pr_detail=122. 
67 Save the Children (2011). Child Protection Knowledge, Attitudes and Practices in Central and Western Liberia. Retirado de: 
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/child-protection-knowledge-attitudes-and-practices-central-and-
western-lib. 

http://www.unliberia.org/press.asp?pr_detail=122
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/child-protection-knowledge-attitudes-and-practices-central-and-western-lib
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/child-protection-knowledge-attitudes-and-practices-central-and-western-lib


Reforço dos Sistemas de Proteção da Criança na África Subsariana 

 48 

 

2.5.7 Considerações chave  

 Uma estrutura para os apoios da comunidade e serviços para a população identificada devem 
ser articulados de forma clara com os termos acordados através de meios participativos. 

Apesar de haver um objetivo comum para a proteção da criança em termos de prevenção, mitigação 
e proteção contra a negligência, abuso e exploração, a designação e a forma que assumem os apoios 
e serviços podem ser diferentes de país para país, bem como de comunidade para comunidade no 
interior de cada país. O trabalho principal consiste em colocar em marcha um processo participativo 
que inclua a participação das crianças, da família e da comunidade no que respeita a definir o que 
devem ser os apoios e como devem ser designados no terreno. Um exemplo consiste do diálogo e 
partilha de opiniões entre os ministérios chave para definir vulnerabilidade, prestação de serviços e 
gestão de casos que ocorreu no Senegal. Termos como serviços, gestão de casos e aconselhamento 
psicossocial têm significados diferentes em diferentes contextos e por vezes são considerados como 
abordagens ocidentais, individualizadas e promotoras da destituição de poder, as quais não são 
adequadas para sociedades coletivas. Por esse motivo, contextualizar a linguagem e o significado 
pode ter benefícios de longo alcance, principalmente no que respeita à articulação de funções 
específicas e à definição da força de trabalho. Uma investigação participativa (como os estudos no 
Senegal e na Libéria) é um exemplo excelente de como a linguagem, as necessidades e as possíveis 
soluções podem ser avaliadas através de investigações que incluem as crianças, os pais, outros 
prestadores de cuidados e os chefes da comunidade.  

 Os mecanismos comunitários devem estar integrados com as estruturas e processos de apoio 
e resposta. 

No âmbito de cada modelo, o acesso é facilitado através de mecanismos comunitários que são a 
base para qualquer serviço, independentemente de qual a sua designação ou da forma que 
adquirem. São estas funções de coordenação e moderação, que os comités para a proteção da 
criança na RDC, no Maláui e os grupos de coordenação dos vários setores da Guiné Bissau 
exemplificaram, o que realmente torna os serviços possíveis no terreno. Por esse motivo, a resposta 
deve incluir um processo participativo de forma a adaptar-se à realidade do tempo, lugar e contexto.  

 Abordagens específicas e estratégias de implementação devem dar resposta às prioridades 
políticas e da comunidade tendo em conta os recursos disponíveis. 

Os exemplos ilustrados e as estruturas modelo fornecem uma série de opções baseadas nas 
realidades locais. A abordagem de comunidades protegidas da RDC reconheceu a necessidade de 
adaptar o modelo às zonas de pós-conflito. A implementação incluiu um corpo de voluntários que 
aprendeu a saber o que procurar, o que podia fazer ou o que outras pessoas podiam fazer e como 
proteger e apoiá-los a conseguir a ajuda que querem e precisam. Na Suazilândia, os Neighbourhood 
Points [Quiosques de Bairro] dos Centros de Atendimento usaram abordagens de grande alcance 
que foram construídas sobre estruturas já existentes e  desenvolvidas para lidar com a epidemia do 
VIH/SIDA. Só foram transformadas para incluir uma gama mais abrangente de serviços com uma 
forte convergência com organizações de educação, saúde e religiosas. Na Libéria, o facto de o 
trabalho se ter inicialmente centrado nas instalações de acolhimento para as crianças significou que 
a estrutura desenvolveu serviços para as crianças separadas da família, nomeadamente o 
reagrupamento familiar. Este é o cenário para os trabalhos de desenvolvimento do apoio e de 
serviços para as crianças que vivem nas comunidades. 

2.6 Força de Trabalho do Serviço Social 

A Força de Trabalho do Serviço Social em Proteção da Criança é um termo inclusivo que abrange 
todas as categorias de pessoas que trabalham em nome das crianças e famílias vulneráveis. Inclui 
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uma série de prestadores e atores, quer do setor informal e tradicional, tais como redes familiares, 
de parentesco, voluntários da comunidade, quer do setor formal, tais como profissionais 
empregados. Estes podem ser voluntários não remunerados que trabalham no sistema informal, 
bem como colaboradores remunerados que trabalham em organizações governamentais e não-
governamentais, incluindo hospitais, escolas, prisões, centros comunitários e outros programas 
comunitários. Inclui pessoas que trabalham a nível nacional, regional, distrital e local, bem como 
formadores e professores dos trabalhadores.  

Abordagens para reforçar a força de trabalho na proteção da criança podem adquirir várias formas e 
perspetivas. As várias abordagens são orientadas pelas políticas, práticas e costumes dos respetivos 
países. Podem ser uma resposta para lidar com um determinado grupo vulnerável. Ou podem ser 
iniciadas com o objetivo de implementar um determinado sistema de serviços. Normalmente, 
incluem a aquisição de conhecimento, competências e valores para os profissionais de proteção da 
criança na linha da frente ou que fazem a supervisão, para gestores e educadores, incluindo os 
atores formais e informais. Uma série de atividades pode incluir o desenvolvimento do programa 
curricular e a formação de professores para as universidades e instituições terciárias de educação, 
para conferências e ateliers, e para formação no posto de trabalho para colaboradores formais e 
informais na comunidade. As associações de profissionais do trabalho social são um elemento chave 
para os sistemas na proteção da criança, uma vez que auxiliam no desenvolvimento profissional de 
colaboradores individuais, promovem o entendimento público do trabalho social e ajudam a levar a 
cabo políticas sociais relevantes.68 (Em matrizes desenvolvidas antes da conferência RSPC em Dacar, 
cerca de 20 países apresentaram informação sobre a sua força de trabalho na proteção da criança: 
http://wiki.childprotectionforum.org/Matrices#child%20protection.) 

2.6.1 Relacionar os Sistemas Formais e Informais 

Funcionários da assistência social e outros trabalhadores da proteção da criança podem servir como 
ponte entre o sistema formal da proteção da criança e a comunidade local. Trabalhadores bem 
formados e competentes compreendem a lógica e as motivações dos diferentes atores da 
comunidade. Podem ter competências para adaptar abordagens com base nos direitos às realidades 
das comunidades onde trabalham. Trabalhadores sociais o outros trabalhadores da proteção da 
criança têm vindo a expressar os vários desafios existentes na adaptação às realidades locais mas, 
em simultâneo, alguns têm desenvolvido estratégias inovadoras para trabalhar com as crianças, 
famílias e comunidades. Usando a força de trabalho como um ponto de partida para o reforço dos 
sistemas pode envolver recolher essas histórias e estratégias e capitalizá-las nessas experiências; é a 
força de trabalho na linha da frente quem irá manter um contacto próximo com as realidades da 
comunidade.69  

Com criatividade e inovação, os trabalhadores sociais podem traduzir princípios e práticas de um 
contexto de modo a que estas se adaptem a outro. Por exemplo, um estudo sobre a indigenização 
da prática na Índia demonstrou como os trabalhadores sociais foram capazes de adaptar modelos 
que tinham aprendido a práticas culturalmente relevantes.70 As capacidades que os trabalhadores 
sociais revelaram ter para incorporar práticas endógenas comunitárias podem servir como ponte 
entre os mecanismos de costumes do sistema informal e as normas do sistema formal. Isto 
demonstra o papel relevante que os trabalhadores sociais e outros trabalhadores na linha da frente 
da proteção da criança podem ter no processo de relacionamento dos sistemas formais com os 
informais e na criação e reforço de mecanismos que apoiam as crianças, famílias e comunidades 

                                                           
68 Para mais informações sobre as associações de trabalho social, ver http://wiki.childprotectionforum.org/12g+Associations.  
69  Plan, Save the Children and UNICEF (2011).  
70 Nimmagadda, J. and C.D. Cowger (1999). Cross-cultural practice: social worker ingenuity in the indigenization of practice knowledge. 
International Social Work, 42 (3), 261-276. 
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como coparticipantes na proteção da criança. Por exemplo, os Comités Locais do Níger representam 
uma abordagem promissora que procura reunir vários aspetos sociais num único mecanismo de 
coordenação para prestar serviços a crianças em situações perigosas e a crianças em conflito com a 
lei. O reconhecimento formal dos chefes no sistema de proteção da criança da Serra Leoa foi 
igualmente uma medida importante para fechar o fosso entre os serviços formais e as crianças e 
famílias.71 

Práticas da comunidade local são protecionistas na sua natureza e função e representam proteção 
na linha da frente para a esmagadora maioria das crianças Africanas. É fundamental reforçar a 
capacidade dos trabalhadores sociais na linha da frente e de outros atores da proteção, de forma a 
que estes compreendam como operam e como podem ser apoiados e reforçados. Esse objetivo 
requer conferir uma atenção significativa à força de trabalho na linha da frente do serviço social, 
inclusive atribuir funções e criar de competências para envolver a comunidade e famílias e práticas 
integradas de gestão de caso.  

2.6.2 Educação e Formação 

Na Tanzânia, 72 de forma a implementar a estrutura de prestação de serviços, foi necessário dar 
atenção à força de trabalho com os distritos. Os Conselhos de Distrito realizaram uma parceria com 
o Instituto de Trabalho Social (ISW) de forma a lidar com as necessidades da força de trabalho. Um 
coordenador estava sediado no ISW em Dar es Salaam com três colaboradores para dar apoio 
técnico em cada um dos três distritos. As equipas distritais ISW formadas eram compostas por 
Funcionários da Assistência social (SWO), representantes dos Gabinetes para o Género e Crianças na 
polícia, magistrados, funcionários de reinserção social, serviços prisionais, trabalhadores nas casas 
de acolhimento, representantes da sociedade civil, entre outros. A composição exata varia de 
distrito para distrito e depende da realidade local e da decisão dos líderes dos distritos sobre quem 
deve participar. A estrutura consiste da Equipa de Gestão do Conselho, Equipa Ditrital de Proteção 
da Criança (EDPC), Equipa de Proteção da Criança Sub-Distrital e Equipa da Aldeia da Proteção da 
Criança (EAPC). Seguem-se a avaliação da necessidade de capacidades da EDPC e os membros do 
CPT do sub-distrito. Uma estrutura para treinar e aconselhar as equipas distritais de proteção da 
criança foi desenvolvida com o apoio técnico de pessoas colocadas em cada distrito e com visitas 
regulares de apoio técnico por parte do ISW e mais tarde através de uma parceria com a Save the 
Children. Espera-se que os módulos da formação contribuam para a formação de funcionários 
responsáveis pelas áreas do género e crianças e que, a determinado momento, sejam integrados no 
novo curso de serviço social a nível nacional.  

À medida que tenta aumentar o número de bons modelos de práticas e serviços desenvolvidos até à 
data, a Tanzânia enfrenta uma série de desafios. Uma das preocupações principais está no papel a 
desempenhar por cerca de 5000 trabalhadores parassociais formados e o facto de o papel dos 
facilitadores da justiça na comunidade no que respeita à prevenção, reposta e apoio, não estar 
definido de forma clara. Os voluntários para as Crianças mais Vulneráveis (CVM), Facilitadores da 
Justiça na Comunidade (FJC) e trabalhadores parassociais são fundamentais para uma completa 
prestação de serviços (prevenção, reencaminhamento, reabilitação e reintegração). Contudo, um 
papel eficaz que se adequa às suas competências precisa ainda de ser determinado.  

A Nigéria73 também promove uma formação destinada a paraprofissionais de trabalho social através 
da Aliança Internacional Americana de Saúde (AIHA). Tem um Programa Curricular para a Formação 
de Formadores, Formação de Supervisores e Formação para Paraprofissionais de Trabalho Social. 

                                                           
71  Plan, Save the Children & UNICEF (2011). 
72 Long, S. (2011). Tanzania: Linking community systems to national model for child protection. Maestral International. 
73 Davis, R. (2011 July). Nigeria Social Development Workforce StrengtheningSocial Work Education Gap Analysis Scoping visit to Abuja, 
Nigeria. A Trip Report to CapacityPlus.  
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São dez dias de formação que incluem trabalho na sala de aula e no terreno, orientado por 
supervisores. No geral, trata-se de uma formação de seis meses, seguida por uma formação de 
reinoculação. O processo de desenvolvimento do programa curricular foi ponderado de forma 
extensiva e abrangente. O programa curricular baseia-se nos princípios comunitários e familiares, 
com uma componente prática de aprendizagem. Um dos pontos fortes do programa é a ênfase que 
se confere aos para-trabalhadores sociais para que estes saibam a quem e para onde reencaminhar 
casos. Tem-se conhecimento dos recursos da comunidade através de vários mecanismos, tais como 
a feira de recursos. Representantes dos programas comunitários reúnem-se para formar os 
trabalhadores sociais nos seus vários programas e serviços. A metodologia de ensino é participativa, 
utilizando estudos de caso e pequenos trabalhos de grupo. O conteúdo reflete a teoria geral do 
serviço social, valores e competências que são normalmente ensinados a nível da Licenciatura em 
Serviço Social e do primeiro ano de Mestrado em Serviço Social. Até à data, formaram 190 para-
trabalhadores sociais. Grosso modo, os participantes da formação estão a trabalhar voluntariamente 
no setor, apesar de os Funcionários da Assistência social serem sempre convidados a participar nas 
formações. Uma das preocupações principais reside em como integrar na Nigéria a formação de 
para-serviço social no sistema de desenvolvimento social público. Para além disso, uma vez que o 
programa curricular reflete uma abordagem comunitária e de capacitação, seria útil integrar alguns 
módulos de metodologias pedagógicas no programa curricular da universidade, embora não tenham 
relações diretas com estes. Um Comité Nacional de Gestão sobre o Reforço da Força de Trabalho no 
Desenvolvimento Social (Bem-estar) na Nigéria foi lançado em Dezembro de 2011. Espera-se que 
este comité de gestão comece a planificar, desenvolver e apoiar a força de trabalho à medida que a 
Nigéria avança com o reforço do sistema. 

O reforço de sistema na proteção da criança requer que seja conferida atenção especial à justiça 
tradicional e ao bem-estar da criança e família. Contextualizar os padrões e princípios para 
relacionar os processos do sistema formal e informal de forma a incorporar medidas de equidade 
social e assegurar um tratamento igual de proteção e responsabilização. Inclusive, dar igual atenção 
aos papéis dos homens e mulheres que pertencem à comunidade e às famílias (normalmente 
centra-se nas mulheres).74 Na Suazilândia,75 os prestadores de cuidados da comunidade de ONG a 
nível local tiveram acesso a uma formação durante uma semana com o apoio da Global Fund. Mais 
tarde, oficiais da polícia e procuradorias receberam a formação. É necessário encontrar uma forma 
de relacionar estas ações com o Departamento da Assistência social e também que os trabalhadores 
sociais formem equipa com o REPSII. Ao nível universitário, um primeiro quadro de 200 assistentes 
sociais foi formado através de um programa de um ano. Tratou-se de um curso "intensivo" holístico 
que teve como objetivo formar rapidamente as pessoas e colocá-las no sistema. Uma avaliação de 
acompanhamento será efetuada para avaliar os resultados reais a nível de prestação de serviços. No 
âmbito do Setor da Justiça há um profissional de proteção da criança em todas as esquadras da 
polícia. Continua a existir a necessidade de estabelecer uma ligação entre a assistência social e a 
justiça através da conexão entre os trabalhadores sociais dos diferentes setores. Existem esforços 
contínuos para interligar os Departamentos de Assistência social e as Unidades da Polícia, conquanto 
a equipa técnica não tenha qualquer poder de decisão. 

2.6.3 Análise de Lacunas da Força de Trabalho 

Numa série de países, a implementação das recomendações que resultaram da análise de lacunas 
serviu para "despoletar" iniciativas de reforço da força de trabalho. De forma a implementar as 

                                                           
74 The Columbia Group for Children in Adversity. (2011). An ethnographic study of community-based child protection mechanisms and their 
linkage with the National Child Protection System in Sierra Leone. 
75 Comunicação Pessoal, UNICEF Suazilândia, Março 2012. 
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recomendações da análise de lacunas no Maláui, 76 reconheceu-se que melhorar a comunicação 
interna e o trabalho de equipa no Ministério de Género, Crianças e Desenvolvimento Comunitário 
era um pré-requisito. Foram efetuados investimentos num Retiro de Atendimento ao Cliente 
concebido especificamente para abordar trabalho de equipa, liderança e comunicação para o 
pessoal sénior dos vários departamentos no interior do Ministério. Através deste processo os 
membros do pessoal sénior "começaram a falar uns com os outros" com energia, entusiasmo e 
ideias. Isto resultou num clima favorável para a implementação de uma mudança no processo de 
gestão. Trata-se de um exemplo muito bom de como estabelecer uma liderança e governança forte 
através de parcerias internas e mecanismos de coordenação. 
 
Uma liderança forte abriu caminho para o Ministério robustecer a força de trabalho do serviço 
social, centrando-se nos postos de topo do próprio Ministério. O processo começou por ser uma 
autoanálise dos Recursos Humanos (RH), colocando a responsabilidade no Chefe de Recursos 
Humanos do Ministério. Tratou-se de uma estratégia com o objetivo de aumentar o compromisso e 
a responsabilidade dentro do Departamento de RH, relativamente à gestão e capacitação da força 
de trabalho. Os postos de trabalho no Ministério foram atualizados e as descrições das funções 
revistas. Muito do pessoal não estava qualificado para as novas descrições de funções e, por isso, 
foram levados a cabo esforços para implementar o aumento da capacidade dos profissionais do 
pessoal de gestão, incluindo o estabelecimento do requisito de que os funcionários responsáveis da 
assistência social tivessem licenciaturas. Desenvolveram-se carreiras e estratégias para ações de 
formação, incluindo investimentos por parte do governo central para atualizar a infraestrutura e o 
programa curricular do Magomero Training College, onde a maioria dos assistentes sociais se 
formaram. Após o projeto de dois anos de reforço da força de trabalho a nível do ministério, o 
governo, a USAID e a UNICEF viraram as atenções para o pessoal na linha da frente, a nível local e 
distrital, com o intuito de reforçar a implementação de serviços de cuidados continuados.  

Nalguns países, a análise de lacunas foi usada com o objetivo de conceber estrategicamente 
iniciativas para o reforço da força de trabalho. 

2.6.4 Considerações chave  

 Os dados sobre a capacidade da força de trabalho são limitados, mas é necessário que exista 
uma planificação estratégica e orçamentos dos esforços para o reforço dos sistemas. 

Há uma grande quantidade de informação não fundamentada que sugere haver descrições de 
funções pouco claras, enormes volumes de trabalho, recursos limitados e salários baixos para os 
para-profissionais e profissionais. Estes temas repetem-se em muitos documentos. Tendo em conta 
que há uma quantidade limitada de dados qualitativos, uma série de países estão agora a levar a 
cabo análises de lacunas para identificar quantitativamente e qualitativamente as necessidades 
específicas da implementação de políticas e leis.  

 Contextualizar os programas dos cursos e formações para que estes estejam de acordo com o 
apoio e respostas de serviços que estão a ser implementados.  

A maioria das ações de formação que estão a ser efetuadas são oriundas de países ocidentais e por 
isso tem uma aplicabilidade limitada aos contextos locais, nomeadamente no que respeita à 
integração dos sistemas formais e informais. Existem alguns exemplos e esforços para incorporar 
práticas mais autóctones, tais como o caderno de trabalho da Libéria, Musu Goes to Court [Musu vai 
a tribunal], que é utilizado pelos assistentes sociais no trabalho com vítimas de violência que têm de 
ir a tribunal. O uso de imagens e linguagem traduz termos profissionais em determinados 
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comportamentos para o assistente social. Outros manuais e materiais didáticos poderiam ser 
adaptados. Nomeadamente, a publicação da UNIFEM sobre Traditional Trauma Healing Mechanisms 
in Communities in Liberia [Mecanismos Comunitários Tradicionais para Curar o Trauma na Libéria] 
sugere que o trauma é definido de forma diferente dependendo das famílias e das comunidades e 
que por isso as intervenções também devem ser definidas de forma diferente. Um manual 
semelhante redigido na Etiópia, A Better Way: Manual on Positive Child Discipline [Uma Solução 
Melhor: Manual sobre Educação Positiva da Criança], é um excelente exemplo de material curricular 
sobre educação que poderia ser usado para o desenvolvimento da criança e formação parental 
adaptado a todos os níveis da formação.  

 A formação dos para-profissionais a nível das ONG é um excelente recurso para o 
desenvolvimento da força de trabalho, mas falta definir de forma clara quais são as suas 
funções. 

Os para-profissionais prestam muitos dos trabalhos a nível da população e são fundamentais na 
implementação de uma gama completa de serviços. Na Tanzânia, mais de 5000 para-profissionais 
foram formados, mas o papel que lhes é atribuído não está bem definido no que respeita à estrutura 
de serviços de cuidados continuados. Na Nigéria, há uma necessidade clara dos para-profissionais e 
o seu papel está bem definido; contudo, a questão continua a ser como utilizar o seu conhecimento 
e competências no âmbito de um sistema mais formal. Ou talvez a questão resida em como ligar as 
suas funções aos mecanismos de proteção. 

 Instituir educação criativa, formação e abordagens de supervisão para abordar a quantidade e 
qualidade da força de trabalho.  

Na Tanzânia, como parte do programa da formação, desenvolveu-se um projeto para treinar e 
orientar as Equipas Distritais de proteção da Criança. Supervisionar e apoiar através do trabalho de 
equipa pode tornar o grupo de trabalho mais robusto e ajudar a construir sobre conhecimento e 
recursos partilhados. A Iniciativa Regional de Apoio Psicossocial (REPSSI) desenvolveu um curso à 
distância que permite aos estudantes encontrarem-se sem sair de casa. Integrados neste curso, 
estão os grupos mentores de 15 a 20 estudantes que se reúnem por um dia em cada três semanas. 
Este aspeto acrescentou imenso valor à formação ao criar uma comunidade de prática que reforça a 
experiência de aprendizagem.  

2.7 Monitorização e Avaliação 

O trabalho de monitorização e avaliação para o reforço de sistema na proteção da criança é uma 
parte essencial dos esforços globais levados a cabo por um país ou região para melhor proteger as 
suas crianças. Apesar de existirem interpretações diferentes, quer no âmbito de uma comunidade, 
quer no âmbito de uma região ou entre as diferentes regiões, no que respeita a objetivos precisos e 
a uma estrutura mais eficaz do sistema da proteção da criança, não há qualquer desacordo 
relativamente à necessidade crítica para esta componente do trabalho de reforço de sistemas. Se 
não se fizer o registo do sucesso e desafios, progresso e falta de progresso em criar, consolidar e 
reforçar o sistema de proteção da criança qualquer que seja a sua composição (monitorização), 
então não estamos a aprender (avaliação). E se não estivermos a aprender, provavelmente também 
não estaremos a questionar decisões atuais com base em conhecimento novo e informado.  
 
A perceção geral dos profissionais no terreno é que a M&A (monitorização e avaliação) se destaca 
como uma área onde são necessárias grandes melhorias, partilha de informação e investimentos. À 
medida que o investimento na proteção da criança se torna cada vez mais uma opção estratégica 
entre os setores concorrentes, os dirigentes governamentais (doadores) estão cada vez mais a 
questionar que resultados vão obter dos recursos investidos e de outros recursos adicionais. Sem 
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dados razoavelmente válidos de M&A e organizados em torno dos indicadores chave, é difícil 
justificar pedidos de mais financiamentos ou reivindicar mudanças nas estratégias e abordagens. 
 
Embora haja um acordo substancial sobre a necessidade de estruturas de M&A mais robustas (até 
nos países desenvolvidos), discussões com especialistas têm revelado que questões fundamentais 
como a de estabelecer de que forma o progresso pode e deve ser medido ainda não têm respostas 
consensuais. Como é o caso com a M&A em muitas áreas e não só no reforço de sistemas em 
proteção da criança, a retórica sobre a importância de se avaliar o desempenho corresponde com 
menor frequência à realidade. De facto, exemplos de boas práticas, embora longe de serem M&A 
eficazes (deixando de parte a responsabilização) para o reforço dos sistemas são relativamente 
escassos. (Para uma matriz sobre o estado da criação de um sistema de M&A em mais de uma dúzia 
de países da África Subsariana, ver: http://wiki.childprotectionforum.org/Matrices#monitoring.) 
 
A área de VIH é, possivelmente, um bom exemplo para se aprender sobre um tópico específico de 
M&A. Em particular, o trabalho nacional e entre vários países efetuado em torno do VIH/SIDA e OCV 
provou ser eficaz no que respeita a sistemas de recolha de dados baseados em gestão de população 
e censos, assim como a usar as conclusões do M&A para alargar a adesão política e financiamentos 
posteriores. A abordagem utilizada pelo Global Fund e por várias ouras organizações bilaterais com o 
intuito de investir em sistemas fortes de vigilância e controlo a nível nacional, sub-nacional e mais 
recentemente a nível comunitário, permitiu o desenvolvimento de uma cultura de M&A 
estreitamente ligada à planificação e implementação das políticas. Para além disso, esforços no 
sentido de estabelecer sistemas de controlo e vigilância também têm sido usados como um fator 
catalisador, de forma a reunir vários atores para discutir intervenções integradas no âmbito dos 
diferentes setores. Por fim, o trabalho de M&A no domínio do VIH e SIDA também tem sido utilizado 
como argumento para criar um entendimento e visão comuns entre os atores, o que ainda não 
acontece no âmbito do setor da proteção da criança. 
 
Esta secção irá explorar de forma sucinta alguns dos esforços que já existem no trabalho de reforço 
da M&A como componente dos sistemas de proteção da criança e alguns dos princípios que 
parecem surgir das experiências a nível nacional e regional.  

2.7.1 Esforços atuais para melhorar a M&A  

Uma revisão recente dos sistemas de informação e monitorização (IMS) na África Central e Ocidental 
tem destacado os esforços principais que estão a ser levados a cabo na sub-região com o intuito de 
aumentar a responsabilização e o acompanhamento de resultados.77 No âmbito deste contexto, as 
abordagens de M&A nacionais têm sido categorizadas como pertencentes a uma das seguintes 
quatro categorias seguintes:  

1. Sistemas de informação utilizados no âmbito de determinados subsetores do trabalho de 
proteção da criança. Estes sistemas são disposições verticais para a recolha rotineira de 
dados disponibilizados no âmbito de uma área específica (i.e. serviço social) ou no âmbito de 
subsetores específicos (i.e. polícia, administração do tribunal e de instalações prisionais).  

2. Sistemas de monitorização direcionados (geográficos ou temáticos) Estes são sistemas de 
monitorização integrados que englobam os diferentes setores, centrando-se numa 
localização geográfica específica ou num tema específico de proteção da criança (i.e. tráfico 
de crianças, abuso sexual e exploração). 

                                                           
77 UNICEF (2009). Regional Review of Child Protection Monitoring and Information Systems in West and Central Africa. UNICEF Regional 
Bureau for West and Central Africa, Dakar. 
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3. Sistemas nacionais de vigilância sobre a prevalência de problemas e riscos da proteção da 
criança, inquéritos nacionais de rotina e bases de dados de proteção da criança. Estes são 
sistemas integrados de monitorização, geridos por coligações do governo ou da proteção da 
criança, que englobam os diferentes setores a nível nacional para a recolha rotineira de 
dados e a gestão de uma ampla gama de indicadores da proteção (esta categoria inclui, por 
exemplo, os dados gerais das linhas de apoio à criança). 

4. Por fim, existem avaliações prolongadas ou de rotina, inquéritos e iniciativas ad hoc, 
incluindo as de emergência, pós-emergência ou de cenários frágeis. Estas são, por exemplo, 
as recolhas sistemáticas de indicadores de proteção da criança ao abrigo da resolução 1612 
e recolhas sistemáticas de programas de proteção da criança no âmbito de um quadro de 
comissões de paz e conciliação em cenários de pós-emergência. 

Neste documento, acrescentamos mais quatro categorias:  

5. Iniciativas que lidam com o seguimento das componentes nacionais do reforço de sistema 
de proteção da criança, bem como com a eficácia do sistema ao nível dos utilizadores finais. 
Estas são iniciativas que fornecem atualizações periódicas do número de trabalhadores 
sociais disponíveis e o seu estado de empregabilidade, o número de unidades de proteção 
da criança, o número e tipologia de mecanismos de referência implementados e a tipologia 
de gestão de caso disponível.  

6. A nível nacional, alguns países implementaram mecanismos de M&A que consideram não só 
a agregação de dados e estatísticas, mas também uma revisão de rotina da eficiência de 
programas e políticas específicas. Estas iniciativas são particularmente importantes, uma vez 
que criam espaço institucional para avançar a partir da disponibilidade e análise de dados 
para as implicações que estes têm na concepção e interesse em novas políticas.  

7. As iniciativas que consideram as questões de proteção a um nível plurinacional incluem 
coligações que, conquanto se centrem numa série de questões, têm um mandato de M&A 
que visa um acompanhamento de rotina plurinacional em questões transfronteiriças da 
proteção. Estes incluem a Iniciativa União Mano River, a Iniciativa Grandes Lagos e o Acordo 
de Cooperação Multilateral contra o Tráfico de Crianças na África Ocidental. 

8. Indo do macro para o micro, os sistemas de seguimento de M&A a nível individual são 
iniciativas relacionadas com a gestão de casos individuais. O ACNUR e as instituições que 
trabalham com crianças refugiadas ou apátridas têm desenvolvido ferramentas 
particularmente eficazes para fazer o acompanhamento de indivíduos/crianças através de 
um projeto de reinserção. 

1. Sistemas de informação utilizados em subsetores da proteção da criança 

Em vários países da África subsariana existem excelentes exemplos de dados verticais e 
compartimentalizados no âmbito de determinados setores e subsetores da proteção da criança. No 
geral, o sistema de justiça é, possivelmente, o setor onde mais esforços se têm efetuado neste 
sentido e onde os dados verticais são regularmente recolhidos e agregados. Recolhas de dados de 
rotina são normalmente obrigatórias para unidades de proteção da polícia e também para as 
instituições que gerem pessoal e que trabalham com crianças privadas de liberdade. Por exemplo, 
no Gana, as Unidades de Violência Doméstica e de Apoio à Vítima constituem uma rede nacional de 
onze unidades regionais da polícia e de 75 unidades locais de polícia que se especializaram em 
violência doméstica e em apoio à vítima. As unidades foram criadas para proteger os direitos das 
vítimas de abuso, investigar todos os casos de violência doméstica, investigar todos os casos de 
abuso de crianças, prender e julgar agressores e predadores sexuais e alargar o apoio a vítimas de 
violência doméstica. Todas as atividades da unidade são coordenadas por um secretariado nacional 
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situado nas sedes nacionais do Serviço de Polícia do Gana, em Acra.78 Os casos de abuso são 
registados usando uma multiplicidade de métodos e formatos e modelos de registo. Contudo, a 
uniformidade e homogeneidade entre as unidades é escassa e a recolha das variáveis não é efetuada 
de forma sistemática.79 De maneira semelhante, a administração do reformatório de Madagáscar 
tem várias formas de recolher informação de rotina sobre crianças privadas de liberdade. A 
informação recolhida é depois partilhada regularmente a nível nacional. Nos Camarões, a 
administração do estabelecimento prisional para menores produz estatísticas anuais sobre o 
número de crianças na prisão por género e região, pelo estado (condenadas ou em prisão 
preventiva), pelo tempo de prisão, entre outros.  

2. Sistemas de monitorização direcionados 

O Togo é exemplo de um país que tem sistemas de monitorização a nível geográfico e temático. O 
Gabinete Central de Estatísticas estabeleceu um observatório de monitorização da criança que se 
baseia nas divisões regionais do Gabinete de Estatísticas. Dados sobre a proteção da criança são 
recolhidos numa base bianual por funcionários de desenvolvimento social e por representantes das 
aldeias e comunidades. O observatório está integrado em zonas de projeto e atividades e os dados 
são consolidados localmente de acordo com um método pré-definido. O objetivo principal do 
observatório é o de disponibilizar dados e estatísticas para localizações geográficas pré-definidas 
onde operam programas e projetos de proteção.  
 
Em simultâneo, a comissão nacional do Togo para crianças vítimas de tráfico, estabelecida em 2002, 
é responsável por coordenar a gestão de caso, procurar famílias e pela reabilitação social das vítimas 
de tráfico que foram resgatadas em áreas fronteiriças ou repatriadas de outros países (i.e., crianças 
Talibé). A comissão centraliza toda a informação e coordena todas as ações no setor através de 6 
divisões regionais e de 30 divisões distritais, não estando todas elas operacionais.80 Em 2009, a 
comissão introduziu uma base de dados nacional para a qual os dados são recolhidos por comités de 
vigilância locais que estão envolvidos na prevenção do tráfico de crianças a nível da comunidade, da 
aldeia e do distrito. Uma análise nacional consolidada foi produzida em 2008, examinando as 
tendências do tráfico de crianças transfronteiriço durante o período de 2002 a 2007. Os dados foram 
desagregados por sexo, idade, regiões e por temas, tais como as razões para o tráfico, tipologia do 
contexto familiar, perfil do agressor e tipologia do trabalho a ser feito com a criança. Apesar de a 
base de dados nacional sobre tráfico das crianças ter sido bem planeada e de ter despoletado a 
adesão de vários atores chave, a escassez de recursos financeiros limitou significativamente o 
trabalho potencial na área de M&A. Uma série de parceiros na proteção da criança sugeriram 
integrar esta recolha temática de dados no âmbito da base de dados nacional sobre crianças 
vulneráveis, sob a tutela do ministério responsável pelo proteção da criança. Mais tarde, em 2012, o 
Ministério planeia publicar um livro de estatísticas sobre indicadores da proteção, para que este seja 
usado como linha de base para se avaliarem progressos futuros81  

3. Sistemas Nacionais de Vigilância  

Um exemplo interessante de uma abordagem de M&A é a base de dados sistemática que a Childline 
Namíbia disponibiliza para os parceiros da proteção da criança. A “Linha Criança” (Childline) na 
Namíbia desenvolveu um plano abrangente de monitorização de desempenho concebido para 
programar o impacto deste em todas as fases. As variáveis a serem seguidas avaliam os resultados 
ou alterações esperadas. O plano de monitorização descreve os indicadores chave de forma a 

                                                           
78 Osman Alhassan (2007). Documentation of Domestic Violence in Ghana 1998-2006. University of Ghana. 
79 UNICEF (2009). Regional Review of Child Protection Monitoring and Information Systems in West and Central Africa. UNICEF Regional 
Bureau for West and Central Africa, Dakar. 
80 UNICEF (2009). Regional Review of Child Protection Monitoring and Information Systems in West and Central Africa. UNICEF Regional 
Bureau for West and Central Africa, Dakar. 
81 Félicité Mukantambara Goundjo (2012). Comunicação Pessoal. UNICEF Togo, Lomé. 
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monitorizar os resultados, as unidades de medida, as fontes dos dados, a metodologia utilizada na 
recolha de dados, a regularidade da monotorização, a responsabilidade, os valores da linha de base 
e os alvos definidos no âmbito do horizonte de planificação. O conhecimento factual recolhido 
através de uma revisão sistemática e de estudos de casos é usado para influenciar o entendimento 
de uma situação e para traduzir novas formas de pensar e opiniões em políticas diferentes. 
Organizações da sociedade civil, autoridades relevantes do governo e parceiros na iniciativa usam o 
conhecimento factual e os dados para iniciar um diálogo com políticos a alto-nível e doadores de 
forma a obter uma adesão adequada. Os parceiros de proteção da criança usam as estatísticas nas 
sessões de trabalho de trabalho e grupos de trabalho de proteção.  
 
Importantes melhorias foram instituídas como resultado deste trabalho. Os dados revelaram falhas 
na rede de referência para crianças vítimas de abuso e violência e numa série de serviços e na sua 
qualidade que vão ao encontro das necessidades legais, emocionais, de saúde e abrigo. Como 
consequência, muitas crianças não foram apoiadas. A Childline comissionou um exercício de 
mapeamento de todos os prestadores de serviços de proteção e desenvolveu um diretório baseado 
na informação recolhida. Uma base de dados foi criada com intuito de ajudar no seguimento e 
reencaminhamento de casos e um sistema de estudo foi introduzido entre os parceiros do projeto e 
as partes interessadas externas, como conselheiros escolares, trabalhadores sociais, polícia e 
Unidades de Proteção da Criança. Uma política de reencaminhamento de casos foi introduzida e 
uma rede de ONG recebeu formação sobre a política. Um grupo de trabalho interagências que, inclui 
autoridades do ministério, foi também estabelecido com o intuito de desenvolver um modelo de 
rede de segurança para as crianças que precisam de proteção. Um resultado importante foi a criação 
de um fluxograma nacional de reencaminhamento que descreve as funções e responsabilidades dos 
prestadores de serviço chave. O grupo está a trabalhar em procedimentos operacionais padrão que 
ajudarão o governo nacional a finalizar os contratos de serviços com os prestadores. O mesmo grupo 
de partes interessadas também ajudou a redigir o esboço da Proposta de Lei para a Proteção da 
Criança. Pessoal, adultos e crianças voluntárias participaram ativamente em reuniões de consulta, 
usando a linha de apoio à criança como um meio para as pessoas participarem e influenciarem o 
processo e conteúdos da futura legislação.82 
  
Outro exemplo de base de dados nacionais da proteção da criança é o trabalho que está a ser feito 
no Benim, o único país na África Ocidental que foi bem-sucedido no estabelecimento de um sistema 
nacional de gestão de informação para a proteção da criança (tableau de bord social).83 Trata-se de 
um feito importante, através do qual os outros países poderão aprender. Financiado pela UNICEF, 
com apoio adicional da Plan International e Danida, o sistema está sob controlo do governo e tem 
vindo gradualmente a melhorar as suas funcionalidades em três áreas. Primeiro, os dados são 
recolhidos de diferentes atores da proteção que contribuem com informação de rotina sobre as 
crianças com quem trabalham. Cerca de 80 por cento dos dados referem-se a OCV, sendo que 
outros temas de proteção da criança (tais como casamento forçado e incesto) não estão bem 
refletidos. Uma vez que os dados ainda não são representativos, estes não podem ser usados para 
analisar de forma mais geral a vulnerabilidade da criança. Devem ser encontradas formas de 
atualizar mais frequentemente os dados, os quais estão normalmente atrasados um ano. A segunda 
área é a utilização dos dados. O Ministério da Família é o utilizador principal e os dados só são 
analisados a nível central. A Childpro criou um sistema de partilha e coordenação de dados a nível do 
município. O CPS usa os dados em bruto. Não existem vias de reencaminhamento, por isso o sistema 
de dados ajuda com os reencaminhamentos. A UNICEF considera o IMS uma ferramenta para os 
grupos de apoio a nível municipal de forma a mostrar que certos fenómenos na proteção existem. O 
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Ministério da Família utiliza os dados para a planificação, incluindo do mapeamento dos atores e das 
suas ações, e para identificar lacunas nos serviços. A terceira área que está a melhorar gradualmente 
é a do impacto do sistema nos atores de proteção, os quais se tornam parceiros no hábito de 
registarem e usarem os dados.  
 
O governo do Benim fornece o pessoal para operar o sistema. Os custos estimados da UNICEF em 
2010 foram de 43,000$ para um consultor, formação, viagens, formulários e recolha de dados dos 
sistemas de justiça e prisional. O reforço do IMS de proteção no Benim seria melhor conseguido se 
este se baseasse nos resultados do mapeamento de sistema na proteção. Isto iria assegurar que o 
sistema de dados se integrasse totalmente nos serviços de proteção e se tornasse parte de um 
sistema de rotina. Também existe a necessidade de evitar estabelecer sistemas de dados paralelos 
para questões diferentes mas relacionadas. Esforços estão a ser levados a cabo para integrar uma 
base de dados paralela sobre mulheres, família e crianças, financiada pela cooperação suíça e 
implementada pela UNFPA. 

4. Avaliações de rotina ou prolongadas  

Apesar de várias comissões de verdade e reconciliação terem sido estabelecidas em países da África 
subsariana que passaram por algum tipo de guerra civil, religiosa, conflitos tribais ou étnicos, a 
experiência da África do Sul foi a primeira a ser bem-sucedida e ajudou o país a avançar para uma 
democracia total e para o respeito dos direitos humanos após a abolição do apartheid. Este sucesso 
mobilizou toda a população e criou as bases para o país moderno que África do Sul é atualmente e 
para o estabelecimento, mais recentemente, de um sistema a nível nacional e pluridisciplinar de 
M&A relativamente à violência, abuso sexual e exploração de crianças e mulheres. Os Centros 
Thuthuzela Care são uma rede de centros de balcão único, integrados e multidisciplinares para a 
gestão de casos de vítimas, sob a supervisão geral da Autoridade Nacional Judiciária Sul-africana 
para a Agressão Sexual e os Assuntos Sociais. Para além da prestação de serviços integrados às 
vítimas, um objetivo explícito é o de melhorar significativamente as ações judiciais, principalmente 
nas áreas de agressão sexual, justiça de menores e violência doméstica. Para cumprir esse objetivo, 
avaliações de rotina, recolha, registo e utilização dos dados são um instrumento chave. Através de 
atividades de monitorização e registo, o Gabinete para Agressões Sexuais e Assuntos Sociais tem 
conseguido efetuar o seguimento de casos individuais desde o momento da denúncia à sentença 
final. Consequentemente, o governo consegue identificar onde estão os pontos de estrangulamento 
nos processos de instrução e julgamento, quais os atores responsáveis pelos pontos de 
estrangulamento e que medidas podem ser tomadas para eliminar casos que não foram investigados 
ou julgados. O programa tem sido altamente eficaz no que diz respeito à proteção das vítimas, 
possibilitando uma avaliação nacional de rotina das ações levadas a cabo na gestão de casos 
individuais e tornando possível levar a veredito final um número cada vez maior de predadores 
sexuais. A iniciativa está agora a ser replicada em vários outros países da África Subsariana. É 
importante mencionar que as avaliações de rotina na África do Sul contam com a participação da 
sociedade civil e que particularmente as crianças têm estado envolvidas regularmente em estudos a 
nível nacional, sendo que alguns destes incluíram os predadores e as vítimas. Como resposta ao 
feedback das crianças para quem testemunhar no tribunal foi uma experiência tão traumática 
quanto os próprios abusos, foram desenvolvidos audiências e procedimentos especiais para crianças 
de forma a prevenir uma vitimização secundária. 
 
Outros tipos de investigações a nível nacional e avaliações prolongadas têm o potencial de 
despoletar uma troca abrangente ao criarem conhecimento validado para um sistema eficaz e de 
responsabilização que oferece serviços continuados da prevenção à proteção. Exemplos incluem 
investigação sobre fatores de risco, de bem-estar e proteção, bem como medidas baseadas na 
população e estudos ad hoc. Um estudo nacional sobre violência contra as crianças na Tanzânia, que 
avaliou a prevalência de certos fatores de risco, ajudou a aperfeiçoar o sistema de proteção da 
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criança do país, não só através de melhor informação, mas também através do levantamento do 
perfil do problema.84 Um sistema de proteção da criança eficaz tem de ser capaz de lidar com 
necessidades abrangentes e não só com categorias, e a investigação pode ajudar os países a irem ao 
encontro deste desafio. Por exemplo, estudos etnográficos85 que avaliam mecanismos comunitários 
populares poderiam informar melhor os elos de ligação entre os sistemas "formais e informais" e 
entre os sistemas micro (indivíduo, família e comunidade) e macro (regional e nacional sistémico). A 
antropologia social também oferece uma visão ampla de nações etnicamente diversas, tais como 
muitas das que encontramos na África Subsariana. 
 

5. Iniciativas que fazem o seguimento das componentes a nível nacional e do utilizador final 

Monitorizar os problemas de proteção é diferente de monitorizar o estado das componentes do 
sistema de proteção da criança. O Governo do Maláui, por exemplo, está certamente a investir de 
forma consistente na criação de plataformas eficazes de forma a rever não só os indicadores de 
proteção, mas também as alterações necessárias nas diferentes áreas do sistema de proteção: 
considerar o espaço político, alocações de orçamentos, coordenação global das necessidades, 
desenvolvimento dos recursos humanos, investimentos de capital e cobertura geográfica. Apesar de 
ser demasiado cedo para apresentar boas práticas eficazes nesta área, o que se iniciou no Maláui 
nos últimos anos é uma estratégia promissora que pode abrir o caminho para uma aprendizagem 
futura.  
 
Através da avaliação do grau de satisfação dos utilizadores finais, incluindo ao nível comunitário, 
será possível comprovar a eficácia de todo o sistema de proteção da criança. A World Vision, por 
exemplo, tem utilizado as ferramentas ADAPT não só para registar estruturas e serviços disponíveis 
para os utilizadores finais, mas também para avaliar a sua eficácia e questões que comprometem a 
qualidade. 

O movimento para a criação de sistemas de proteção pode servir-se das experiência das OCV para 
desenvolver ferramentas que monitorizam o estado das componentes do sistema de proteção. A 
Política para OCV e o Índice de Esforço de Planificação (OPPEI)86 avaliam a reposta a OCV de um país. 
O índice é um núcleo composto que mede o progresso de um país no que respeita à implementação 
de "oito componentes necessárias para criar um ambiente favorável a uma resposta adequada a 
grande escala a nível do país." O abrangente questionário foi desenvolvido e apresentado nas 
reuniões trianuais das partes interessadas da OCV, no qual os inquiridos responderam a questões 
sobre as oito componentes seguintes: análise da situação, natureza consultiva do terreno, 
coordenação, planos nacionais de ação, política, legislação, M&A e recursos. O Índice apresenta um 
perfil atual e dados das tendências e considera os esforços efetuados pelo governo, ONG nacionais e 
internacionais, agências multilaterais, doadores bilaterais e outras partes interessadas. Ao usar o 
OPPEI, tornou-se evidente que o Zimbabué revelou uma melhoria vincada ao longo do período de 
2001 até 2008 em todas as oito áreas das componentes. 
 
Uma vez chegado a acordo sobre as áreas para o reforço de sistemas e sobre medidas específicas de 
progresso, pode imaginar-se o desenvolvimento de um índice semelhante para os sistemas de 
proteção de modo a que estes propiciem linhas de base “snapshot” e uma visão do progresso, ao 
longo do tempo, do estado do programa dos sistemas de proteção. Um índice da proteção da 

                                                           
84 UNICEF (2011). Violence Against Children in Tanzania, Findings from a National Survey 2009. A report by UNICEF Tanzania, the U.S. 
Center for Disease Control and Prevention, and Muhimbili University of Health and Allied Sciences, August 2011. Como se viu na Tanzânia, 
um maior compromisso por parte do governo com o sistema de proteção da criança é exemplo de um resultado útil de um estudo - para 
além do seu impacto na monitorização e avaliação. 
85 Etnografia é a descrição científica das pessoas e culturas e dos seus costumes, hábitos e diferenças mútuas. 
86 UNICEF (2008). Progress in the national response to Orphans and other Vulnerable Children in sub-Saharan Africa: The OCV Policy and 
Planning Effort index (OPPEI) 2007 Round. 
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criança poderia ser integrado num processo de mapeamento ou ser uma alternativa de baixo custo 
ao mapeamento.  

 

6. Mecanismos que avaliam políticas e programas 

Dentro desta categoria, o exemplo do Lesoto é uma história de sucesso. No Lesoto, as Unidades de 
Proteção de Género e Criança foram criadas no âmbito da administração da polícia com sucursais 
em todos os 11 distritos policiais do país desde 2003.87 Dada a elevada prevalência de VIH e o risco 
muito real de transmissão para crianças em caso de violação ou abuso sexual, as Unidades de 
Proteção de Género e Crianças têm um registo sólido de casos denunciados de forma a também 
reforçar o reencaminhamento para serviços médicos, com o objetivo de estabelecer uma gestão de 
caso atempada e eficaz de forma a prevenir as infeções por VIH. Todavia, inicialmente, o 
envolvimento e eficácia dos serviços de saúde para as vítimas eram muito limitados, o que resultou 
em não se fazer o seguimento dos casos e em estes acabarem "perdidos" no processo de 
reencaminhamento. Como parte de um esforço global para reforçar a M&A e o reencaminhamento 
nos setores, criou-se e implementou-se uma base de dados computorizada após a fase piloto num só 
distrito. É importante mencionar que esta iniciativa foi introduzida tendo uma forte orientação para 
questões da proteção, tais como enquadramento político e legislativo pertinente e aplicável; 
cuidados psicossociais e técnicas de apoio, gestão de stress. A base de dados apresenta pormenores 
sobre os casos quando são denunciados e disponibiliza dados para prestadores de serviços e 
decisores políticos seniores, o que possibilita que se tomem decisões políticas baseadas em 
conhecimento factual e ajuda a ter uma maior noção da magnitude do problema. Também tem 
como objetivo melhorar as ligações de reencaminhamento entre a polícia e a assistência social, os 
sistemas de justiça e saúde, assegurando assim que os sobreviventes são tratados com sensibilidade 
e que recebem serviços de qualidade. Por fim, as autoridades fizeram um esforço complementar 
para ligar a partilha de dados com os procedimentos de unificação para a gestão de caso, através da 
finalização das Linhas Orientadoras Nacionais para Sobreviventes de Abuso Sexual, adotadas pelo 
Lesoto, a partir do Protocolo da OMS sobre abuso sexual que complementaram e tornaram 
operacional a Lei de Crime Sexual de 2003. Começando originalmente como uma iniciativa 
transetorial de M&A, esse documento aumentou significativamente a sensibilização sobre a 
extensão do abuso sexual e do seu impacto devastador nas vítimas, revelando às autoridades a 
magnitude do problema e a necessidade de respostas multissetoriais e integradas, suportadas por 
políticas e por vontade política. O processo facilitou o desenvolvimento e votação da Proposta para 
Proteção da Criança e Assistência social, um resultado crucial para o país.  

2.7.2 Considerações chave  

Dos exemplos apresentados acima e a partir de uma revisão de literatura mais abrangente, 
retiraram-se uma série de lições da utilização da M&A para o reforço de sistemas de proteção da 
criança. 

 Ter uma perspetiva a longo prazo e relacionar esforços com decisões políticas. 

É necessário ter uma perspetiva a longo prazo88, bem como avaliar os ganhos a curto prazo. Um 
sistema não se reforça de um dia para o outro, contudo podem-se avaliar as atividades contínuas ad 
hoc e constatar se foram ao encontro dos seus objetivos específicos e limitados. Alguns dos 
exemplos revistos revelaram que a utilização estratégica dos dados está normalmente relacionada 
às atividades de grupos de apoio, que poderão precisar de consistência e tempo, e que essa 
utilização pode fomentar uma maior "adesão" por parte das partes interessadas. As experiências 

                                                           
87 UNICEF (2006). Lesotho: Strengthening Child Protection Services for Survivors of Sexual Abuse. Memo interno não publicado.  
88 Alguns especialistas afirmam que é simplesmente "demasiado cedo" para avaliar o impacto dos sistemas. 
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mais bem-sucedidas do estabelecimento de sistemas de M&A também conseguiram relacionar 
avaliações a longo prazo com análises para os decisores políticos. A finalidade última do sistema de 
M&A não é apenas disponibilizar atualizações sobre a situação de crianças vulneráveis, mas também 
criar a base para melhor informar futuras decisões políticas. 

 Reforçar os elos de ligação entre M&A e maior responsabilização. 

Os esforços de M&A raramente são vistos como um veículo para aumentar a responsabilização 
pública no que respeita ao cumprimento de promessas e compromissos. Porém, têm certamente 
potencial para explicar aos governos que efetuar o seguimento de forma adequada dos progressos 
em resultados específicos da proteção pode ser recompensado por um maior capital político e apoio 
público às políticas e programas levados a cabo. Os sistemas de M&A podem ser considerados como 
uma forma de "avaliar" os resultados do compromisso e a vontade política relativamente às 
questões de proteção da crianças e pode disponibilizar conhecimento factual sólido para debates 
políticos (incluindo debates pré-eleitorais), de forma a justificar as decisões estratégicas propostas 
tomadas pelas elites políticas (como aconteceu nos últimos anos no Quénia e na África do Sul). 

 Existe a necessidade de uma maior convergência em torno das opiniões sobre os sistemas na 
proteção. 

Existe a necessidade de uma maior convergência no que respeita às diferentes opiniões sobre os 
sistemas de modo a que a M&A seja levada a cabo de forma bem-sucedida.89 Se não se chegar a 
acordo sobre o que os sistemas poderão trazer, seguramente não se poderá chegar a acordo sobre 
como avaliar se são bem-sucedidos ou não. Paralelamente, as agências precisam de saber porque 
lhes é exigido um determinado trabalho e como se encaixam no sistema global. Em simultâneo, os 
exemplos apresentados acima também destacam as várias abordagens possíveis e a que níveis as 
medidas de proteção podem ser levadas a cabo. Uma maior convergência de opiniões também 
implica que atores saibam e cheguem a acordo sobre quais as abordagens que melhor se adaptam 
às suas necessidades e que estejam informados para tomar decisões estratégicas que são motivadas, 
justificadas e amplamente partilhadas entre as partes interessadas chave.  

 Avaliar o processo de reforço dos sistemas é tão importante como monitorizar os resultados 
finais.  

Quer o processo quer os resultados devem ser alvo de avaliação. As atividades e os projetos irão 
centrar-se no reforço de algumas questões chave do sistema nacional de proteção e o progresso 
efetuado nesse reforço tem, seguramente, de ser monitorizado e avaliado juntamente com os 
resultados finais. Os indicadores de proteção da criança são uma fonte importante de informação, 
mas monitorizar os progressos feitos nas diferentes áreas do reforço dos sistemas é igualmente 
importante. Por sua vez, isto também revela que os indicadores de M&A são mais eficazes quando 
desenvolvidos no âmbito de um enquadramento onde as estratégias são acordadas atempadamente 
e onde as partes interessadas chegam em acordo não só relativamente ao "o quê", mas também 
relativamente ao "como". 

 Planificar a M&A desde o início.  

É necessário insistir no facto de que a M&A deve ser planificada e orientada atempadamente e não 
como tarefa adicional no fim do projeto. Se a avaliação do desempenho não estiver integrada à 
partida no trabalho de reforço de sistema, como tem sido o caso numa série de países da região 
subsariana, será mais difícil argumentar em favor da sua importância e levá-la a cabo de forma eficaz 
numa fase posterior do processo. Há ainda questões a serem abordadas, mas essas dizem respeito a 

                                                           
89 As muitas definições dos sistemas, das suas componentes e âmbito, assim como as diferenças de opiniões relativamente ao que a 
proteção deve cobrir como setor, limitam a criação de uma visão única sobre como devem ser monitorizadas ao nível de agregação.   
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como os mecanismos de vigilância podem ser implementados de forma bem-sucedida a nível 
nacional. Relativamente a esta questão, o trabalho de mapeamento, como descrito acima, é 
fundamental e cria uma linha de base sobre a qual se deve reforçar o sistema. Mas como pode o 
mapeamento ser atualizado de forma regular sem precisar de um novo, dispendioso e demorado 
processo? 

 Avaliar os custos associados a um quadro sólido de M&A  

A M&A poderá ser uma componente dispendiosa do reforço de sistemas e uma grande parte dos 
seus custos pode surgir no início do ciclo de um programa. As implicações dos custos de um sistema 
de M&A tendem a ser desvalorizadas e há uma ideia geral de que será difícil justificar a necessidade 
de um quadro de M&A demasiado oneroso aos doadores e governos. Esta ideia pode mudar caso 
sejam apresentados argumentos robustos que justifiquem a implementação atempada de um 
sistema sólido de M&A. O esquema de subvenções da OC, implementado no Quénia, é um bom 
exemplo de um programa relativamente ao qual o Banco Mundial aceitou a ideia de fazer um 
investimento considerável na implementação de um sistema de M&A sólido e abrangente enquanto 
inicialmente se testava um pequeno número de bolsas de dinheiro para crianças vulneráveis. A 
componente de M&A do projeto piloto inicial resultou ser mais cara durante o primeiro ano do que 
as outras componentes de implementação do programa. No entanto, a M&A forneceu informação 
fiável e sólida que foi usada para melhorar a segunda fase do programa. À medida que os 
investimentos nas bolsas de dinheiro aumentaram em massa nos anos seguintes, o sistema de M&A 
implementado no primeiro ano não precisou de investimentos adicionais e o custo na despesa geral 
do programa diminuiu drasticamente nos anos posteriores. 

 Ter em conta a ética na recolha e utilização de dados.  

Existem problemas óbvios e significativos a nível prático e ético no que respeita à recolha, análise, 
armazenamento, divulgação e utilização de dados. Estas não são questões que se abordam 
facilmente, mesmo para aqueles que estão determinados a pôr os melhores interesses da criança no 
centro do seu trabalho. A questão dos dados multissetoriais também é significativa, uma vez que 
seria desejável alinhar os dados para o reforço dos sistemas e do mapeamento com outros setores 
relevantes, em particular com a saúde e justiça, entre outros. Todavia, para isso ser possível, são 
necessários protocolos que visem uma gestão adequada dos dados, não só no âmbito de setores 
específicos, mas também de áreas específicas. Os países têm estado muito mais preocupados em 
criar bases de dados e ferramentas de recolha de dados do que em apoiar estruturas de apoio para a 
utilização ética desses dados. Isto pode ter implicado que alguns atores, tais como na justiça, se 
tenham sentido ameaçados por disponibilizar os seus dados a entidades externas sem acordos 
adequados sobre gestão de dados e confidencialidade. 

 Os resultados da M&A devem ser melhor relacionados a parcerias científicas. 

Uma das falhas observadas nos sistemas de M&A disponíveis em proteção deve-se ao facto de não 
existirem parcerias ou acordos estratégicos com o mundo científico e académico. Como tal, parece 
existir uma desconexão entre os dados que estão potencialmente disponíveis e as capacidades que 
poderiam ser mobilizadas para melhor os interpretar à luz de novas teorias de desenvolvimento. 

2.8 Orçamento e Financiamento: 

O trabalho de reforço de sistemas é um trabalho a longo prazo mas, no âmbito do ambiente atual de 
apoio ao desenvolvimento, existe a questão sobre quão "acessível" é este tipo de trabalho. As boas 
intenções podem ficar confinadas ao papel se não existirem os meios para as concretizar. Por isso, a 
questão do orçamento e financiamento é uma questão fundamental nas discussões em torno do 
reforço de sistemas na proteção de forma a melhor tirar partido de recursos escassos. Porém, um 
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discurso consolidado em torno de orçamento e financiamento no reforço dos sistemas ainda não foi 
suficientemente desenvolvido. Experiências positivas continuam dispersas e ainda não se partilhou 
de forma sistemática uma aprendizagem institucional. Iniciativas inovadoras, como um conjunto de 
fundos para a proteção em Moçambique, ou a despesa descentralizada do governo em proteção na 
Nigéria, revelam que é possível alavancar fundos que visam a melhoria dos serviços para as crianças. 
Todavia, é necessária informação adicional para recolher e divulgar pelos outros países as lições 
aprendidas.  
 
Esta secção começa por reconhecer que a abordagem de sistemas tem implicações muito 
importantes para a questão de orçamentos e financiamento na proteção e que a mudança para um 
quadro conceptual tem implicações diretas na forma como recursos – humanos e financeiros – são 
considerados no âmbito de um novo paradigma.  
 
A abordagem de sistemas oferece novas oportunidades e desafios para uma melhor mobilização de 
recursos. As novas oportunidades são uma consequência direta de uma abordagem mais abrangente 
e integrada que visa a utilização mais eficaz de recursos existentes, ao mesmo tempo que 
mobilizamais recursos para expandir os resultados positivos para as crianças. Uma racionalização 
mais eficaz de recursos existentes e a valorização das sinergias transetoriais são dois elementos 
muito fortes que podem criar confiança e expandir investimentos para o reforço de sistemas. O 
mesmo se aplica a exercícios de definição de custos, que são por natureza mais completos, baseados 
em melhores parcerias entre os atores e fundamentados em necessidades prioritárias, identificadas 
com maior cuidado, para o setor. Por fim, o debate atual sobre como reforçar processos de 
responsabilização também tem implicações direitas na forma como os orçamentos e financiamentos 
estão a ser inseridos num processo mais amplo de planificação e na forma de se estabelecerem 
objetivos realistas para a proteção da criança.  
 
Outros desafios devem ser abordados, particularmente o facto de alguns acreditarem que a 
abordagem de sistemas na proteção ainda não revelou ser vantajosa e que apesar de grandes 
progressos e práticas promissoras, ainda é cedo para pedir um aumento substancial de 
financiamentos para este campo. Alguns quadrantes requerem provas sobre como a abordagem de 
sistemas contribui para uma melhor utilização dos recursos já existentes, antes de considerarem 
aumentar o financiamento. Não é fácil defender esse argumento numa altura em que a despesa 
para o desenvolvimento e a ajuda internacional tem sofrido com as crises recorrentes do mercado. 
Em vários países subsarianos, o apoio dos doadores para a despesa social tem diminuído ou é 
imprevisível, o que significa que setores tradicionais e mais consolidados, como a saúde ou 
educação, já estão a sentir dificuldades em irem ao encontro de níveis anteriores de investimento, já 
para não mencionar a disponibilização de novos recursos para a criação de sistemas na proteção.  
 
Não obstante, existem iniciativas promissoras no terreno que têm ajudado a alavancar recursos para 
reforçar os sistemas na proteção. Estas são brevemente exploradas abaixo. 

2.8.1 Estratégias promissoras  

O primeiro tópico que parece ser importante abordar é o de como alinhar melhor as estratégias de 
sistemas na proteção com o orçamento para a despesa do governo, as prioridades dos doadores e as 
oportunidades nacionais. Para além de informação fornecida por vários países numa matriz,90 o 
exemplo do trabalho que está a ser feito no Quénia é aqui apresentado.  
 

                                                           
90 Para mais informação ver http://wiki.childprotectionforum.org/Matrices#budget 

http://wiki.childprotectionforum.org/Matrices#budget
http://wiki.childprotectionforum.org/Matrices#budget
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No Quénia, a questão de custos e financiamento não foi tratada como uma questão separada, mas 
como parte integral do trabalho de reforço de sistemas. O governo queniano tornou isto claro desde 
o princípio.91 No entanto, essa intenção resultou numa estratégia ainda mais clara quando o 
Governo decidiu usar o toolkit Maestral para mapear e avaliar os sistemas na proteção. Uma das 
secções do Toolkit inclui explicitamente mobilização de recursos e responsabilização fiscal para 
avaliar as necessidades humanas e financeiras dos sistemas e a que nível estas necessidades estão 
refletidas durante o processo de cálculo do orçamento. Outra secção da ferramenta de mapeamento 
aborda a questão de se avançar com o desenvolvimento de sistemas, permitindo aos utilizadores 
enquadrar e definir os custos para um programa de desenvolvimento dos sistemas na proteção com 
base nos resultados do processo de mapeamento e avaliação.92 Desta forma, a criação de 
orçamento, a responsabilização financeira e a mobilização de recursos são todos considerados como 
parte integral do processo, o que permite dar respostas mais adequadas a nível financeiro a 
variáveis e riscos transetoriais experienciados pelas crianças.  
 
Apesar de vários países estarem a levar a cabo o mesmo processo, o Quénia é único que até agora 
finalizou a elaboração de uma estratégia de custos definidos para o reforço dos sistemas na 
proteção. Uma das lições já aprendidas é a de que o procedimento é mais longo e moroso do que se 
esperava, e que o processo participativo é tão importante quanto o resultado final. 
 
A definição dos custos em áreas identificadas como prioridade para o sistema de proteção começou 
em Maço de 2011, sob a liderança do Departamento para os Serviços da Criança e envolveu bens de 
parceiros chave da proteção e representantes do Grupo de Trabalho para a proteção da criança do 
Quénia, bem como atores comunitários, inclusive representantes do Tesouro do Quénia. No Quadro 
do Sistema Nacional de Proteção da Criança para o Quénia (2011), desenvolvido pelo Conselho 
Nacional para os Serviços da Criança com o apoio do Grupo de Trabalho Técnico para a proteção da 
criança, o papel do Ministério das Finanças foi descrito da seguinte forma (p.17): 

• Assegurar que o Estado aloca recursos suficientes para a proteção da criança. 

• Assegurar através de auditorias que os recursos alocados são usados de forma prudente e 
para os objetivos propostos. 

• Controlar a inflação para que esta não impeça o cumprimento dos direitos das crianças 
devido a um elevado custo de vida. 

• Assegurar proteção às crianças a longo prazo, evitando uma dívida nacional insustentável. 

O trabalho feito pelo Grupo de Trabalho foi, consequentemente, revisto por outros Ministérios 
relevantes do governo. Desde o início, o objetivo era o de alinhar prioridades com custos definidos 
na proteção com o Quadro de Despesas para 2011-2014 do Ministério para o Género, Crianças e 
Desenvolvimento Social; apresentar argumentos para os investimentos necessários, rever as 
contribuições atuais dos doadores ao setor; identificar que atores são responsáveis pelo quê, e 
justificar investimentos nas áreas identificadas como prioridade (incluindo a colocação dos 
responsáveis pelo sector da  Criança e pela colocação a grande escala de prestadores e dirigentes 
descentralizados de serviços.) O plano de custos definidos foi baseado em atividades a serem 
levadas a cabo em cada área prioritária durante o período dos três anos QDMP seguintes, fazendo 
um esforço por eliminar a sobreposição de atividades, encontrar sinergias entre as intervenções e 
especificar modalidades de intervenção. O setor da justiça foi sujeito a "tratamento especial", uma 
vez que as intervenções neste setor foram cobertas por um orçamento QDMP separado. Por isso, 

                                                           
91 Professora Jacqueline Oduol (2011). Secretary for Children Affairs, Ministry of Gender, Children and Social Development, Kenya. 
Comunicação pessoal.  
92 Disponível em http://www.unicef.org/protection/index_54229.html.  

http://www.unicef.org/protection/index_54229.html
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acordou-se que seria mais fácil para o governo delinear os requisitos para o orçamento da justiça 
como uma componente separada.93  
 
Depois das atividades estarem finalizadas e com os custos definidos, os atores envolvem-se no 
exercício de rever investimentos atuais, recursos disponíveis (incluindo as contribuições dos 
doadores), custos e despesas recorrentes e determinam o financiamento que falta em cada área 
prioritária. Concordou-se com o facto de as contribuições dos doadores poderem alavancar 
diretamente os recursos disponibilizados pelo setor público. Por fim, as partes interessadas reúnem-
se para rever as conclusões finais do exercício e para discutir pressuposições sobre as linhas de custo 
subjacentes. Embora algumas estimativas possam ser imprecisas, a perceção global dos 
participantes no processo foi a de que os custos apresentados são uma estimativa razoável das 
necessidades financeiras reais e serão testadas assim que o governo comece a despesa na nova 
estratégia de proteção da criança.94  
 
O segundo tópico que é necessário abordar consiste na possibilidade de aumentar o compromisso 
financeiro e os investimentos na proteção através do alinhamento das prioridades do sistema com 
oportunidades de orçamento mais abrangentes, por exemplo os recursos disponíveis para o setor de 
SIDA/VIH ou aqueles disponíveis para uma reforma mais ampla do setor da justiça, entre outros.  
 
Nos últimos anos a, África do Sul tornou-se um bom exemplo de país que investiu de forma 
consistente, sob a liderança do Ministério de Desenvolvimento Social, numa nova e abrangente 
abordagem de serviços, aconselhamento familiar, DPI e centros para crianças e jovens, como 
previsto no novo Código da Criança da Crianças. Esse investimento efetuou-se utilizando uma 
variedade de recursos de forma a complementar a despesa global na área social e a gerir pontes 
entre linhas de orçamento concebidas verticalmente. Em particular, os recursos disponíveis para os 
setores de VIH e OCV95 também foram cruciais para aumentar o financiamento em serviços de 
proteção melhorados. O desenvolvimento social para as crianças é a única área que requer grandes 
fundos por parte do governo e o governo financia os serviços em quatro formas complementares: 
através da colocação de uma grande variedade de dirigentes públicos na área social; através de 
bolsas e financiamentos a ONG; através do financiamento atribuído a empresas comerciais; e 
através da disponibilização de instalações escolares a estudantes da área social.96 
 
O governo Sul-africano também reconheceu que a qualidade dos serviços para crianças depende 
fortemente da motivação e competência dos profissionais e os investimentos nesta área são uma 
estratégia chave para prevenir a retenção de profissionais com poucas competências. O governo 
detetou que um financiamento inadequado na área social teve implicações nos fracos planos de 
carreira, fraca implementação de estratégias, salários e incentivos pouco atrativos, um volume de 
trabalho excessivo e um estigma associado ao trabalho social. Para destacar a importância da ligação 
entre qualidade de serviços, necessidade de maiores investimentos e estratégias adotadas, o Código 
de Proteção de Serviços Sociais foi alterado em concordância. Uma vez que as estimativas anteriores 
não foram comprovadas, nem feitas com base em pressuposições fiáveis, foi levado a cabo um 
exercício completo de orçamentação de novas prioridades que resultou num maior compromisso 
por parte do Ministério das Finanças no que respeita à disponibilização de mais recursos para a área 
social97.  

                                                           
93 Maestral International (2011). Child Protection Systems: Mapping and Assessing Eastern and Southern Africa.  
94 Ibid.  
95 Por exemplo, a PEPFAR investiu em 2009 uma quantia de 50 milhões de dólares na África do Sul com o intuito de melhorar os serviços 
para crianças Afetadas ou infetadas com VIH/SIDA e para as crianças vulneráveis no geral e 300 milhões de dólares a nível mundial. 
96 PEPFAR (2011). Investing in those Who Care for Children: Social Welfare Workforce Strengthening Conference. South Africa, Cape Town 
Conference Report. 
97 Ibid. 
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Aumentar as contribuições dos doadores através do apoio direto ao orçamento foi uma estratégia 
adotada para encorajar o compromisso local, para melhor alinhar os planos existentes com as 
estratégias também já existentes e para aumentar a percepção do público sobre o compromisso 
direto do governo na área social. A estratégia também aumentou a responsabilidade do governo e o 
seu papel na articulação e justificação para pedir mais recursos, a nível doméstico e externo, para 
serem mobilizados no setor.  
 
Como último exemplo, Moçambique concebeu um cabaz de fundos para a proteção social (ou 
cofinanciamento) de forma a investir na criação de sistemas na proteção da criança. O cabaz de 
fundos de Moçambique é o primeiro do continente a ser gerido por um ministério responsável pela 
assistência social e surgiu da experiência que Moçambique já tinha tido com os cabazes de fundo 
nos setores da educação e saúde. Apesar de Moçambique não ter finalizado o processo de 
mapeamento dos sistemas na proteção, conseguiu alavancar fundos da proteção social para o 
reforço de sistemas. A incorporação estratégica de Moçambique da criação dos sistemas na agenda 
política nacional também revela a flexibilidade da abordagem dos cabazes de fundos no que respeita 
a propiciar uma resposta rápida ao crescente consenso regional relativamente aos sistemas.98 

2.8.2 Considerações chave  

 Aumentar a probabilidade de compromisso a nível do orçamento, envolver os atores certos no 
início do processo de reforço dos sistemas na proteção. 

Em ambos os casos apresentados, a comunidade de proteção da criança efetuou um esforço 
explícito e informado para criar uma parceria abrangente e sólida com os atores em questão, desde 
o início dos esforços para o reforço dos sistemas. Deste esforço resultou uma forte adesão, não só 
por parte dos atores tradicionais, mas também por parte de ministérios competentes e outras 
agências, as quais normalmente estão menos envolvidas na planificação e implementação da 
proteção da criança. O envolvimento do Ministério das Finanças ou de atores, como PEPFAR, DFID 
ou o Banco Mundial, não foi um dado adquirido mas sim o resultado de uma estratégia inteligente 
que despoletou ideias e preocupações desde o início do processo participativo, o que permitiu 
clarificar divergências de opiniões e expetativas como parte integrante do processo. De forma a 
envolver Ministérios, como o das Finanças, de forma mais eficaz, é fundamental ter aliados de alto 
nível que estejam dispostos a falar a linguagem entendida por aquele Ministério e avaliar se existe 
um espaço fiscal para o que é proposto ou não. Apesar de ser demasiado cedo para afirmar que o 
processo seguido no Quénia levará a um maior compromisso por parte dos doadores, há a 
esperança de que isso aconteça. 

 Alinhar as estratégias de reforço dos sistemas com a agenda mais abrangente de 
desenvolvimento  e com procedimentos de alocação de orçamentos. 

De forma a aproveitar as oportunidades dos Quadros de Despesa a Médio Prazo (ou opções 
semelhantes disponíveis a nível do país) é importante ter uma estratégia para facilitar e justificar 
alocações orçamentais para as novas áreas identificadas como prioridades na proteção. O 
financiamento ad hoc das componentes do sistema de proteção fora do quadro de investimentos 
plurianual é uma fraca opção, menos desejável do que uma despesa planeada no âmbito de planos 
de ação com custos definidos já existentes. O uso das oportunidades QDMP também aumenta a 
responsabilidade do governo e clarifica as responsabilidades para o financiamento de componentes 
específicas dos sistemas. É obrigatório conhecer o ciclo periódico financeiro de um país para que se 
apresentem planos e análises de custo dentro dos prazos definidos. A concepção do exercício de 

                                                           
98 Para mais informação sobre o cofinanciamento na proteção social ver 
http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/12j+Sales+SP+Common+Fund+Dakar+May+2012_Presentation1.ppt.pdf. 

http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/12j+Sales+SP+Common+Fund+Dakar+May+2012_Presentation1.ppt.pdf
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definição de custos no Quénia e na África do Sul procurou alavancar recursos financeiros, públicos e 
externos, através da maximização da eficácia da despesa já existente.  

 Utilizar as oportunidades de recursos específicas do país para abordar as necessidades dos 
sistemas de proteção. 

Alguns países desfrutam de oportunidades específicas, embora estreitas, de financiamentos. As 
oportunidades de financiamento na área de OCV, reforma do setor de justiça, proteção social e 
esquemas de subvenções, setor de emergências e reforço do setor de segurança são apenas alguns 
dos muitos exemplos de financiamentos direcionados em alguns países e poderiam ser relacionados 
de forma eficaz a resultados da proteção mais abrangentes. Seria necessário convencer a maioria 
dos doadores por trás destas diferentes oportunidades orçamentais que parte destes recursos 
teriam um melhor uso se fossem utilizados no reforço dos sistemas de proteção. Devido a esse facto, 
grupos de apoio e cenários de investimentos serão cruciais para criar interesse numa melhor 
utilização dos recursos disponíveis. 

 Rever a viabilidade financeira a longo prazo das intervenções propostas e promover processos 
participativos da gestão orçamental 

A força de trabalho, serviços ou reestruturação institucional necessários como parte do trabalho de 
reforço de sistemas serão intrinsecamente recorrentes e precisarão de financiamentos previsíveis e 
sustentáveis. Abandonar o trabalho passados alguns anos do início da restruturação começou a criar 
riscos de se perder uma oportunidade e de se desperdiçarem os recursos já desembolsados. A 
viabilidade financeira a médio e longo prazo é um fator chave de sucesso. Por esse motivo, será 
necessário complementar o mapeamento do sistema com a exploração do espaço político para as 
intervenções propostas, levar a cabo revisões das despesas públicas, análise da sustentabilidade 
financeira e estratégias de saída, cenários de investimentos, etc. Na Nigéria, por exemplo, o governo 
elaborou a Análise do Espaço Fiscal para a Proteção Social em 2011 e agora vai planificar uma 
revisão da Despesa Pública do Setor da Assistência social em determinados Estados com a Secção de 
Política Social.99  
 
Em simultâneo, baseando-se nas experiências do setor VIH/SIDA, atores da proteção poderão insistir 
na implementação de um sistema para revisões periódicas participativas de alocações orçamentais, 
gestão de fundos e despesas e na implementação de plataformas permanentes de diálogo e 
negociações sobre o orçamento na proteção da criança. 

 Avaliar os custos de oportunidades perdidas 

O setor de saúde tem moderado de forma bem-sucedida o debate sobre a necessidade de mais 
investimentos no setor, ao apresentar custos mais elevados associados ao tratamento de pacientes 
em oposição aos custos associados às intervenções de prevenção. A comunidade da proteção da 
criança tentou uma estratégia semelhante, ao apresentar o impacto do crescimento negativo da 
economia e os elevados custos associados às consequências da violência nas crianças e do trabalho 
infantil. Contudo, uma estratégia unificada e convincente sobre estas metodologias ainda não foi 
formulada, pese o facto de poder contribuir de forma significativa para a defesa do argumento do 
reforço das intervenções preventivas em oposição aos serviços curativos. Parece existir a 
necessidade de comparar os custos imediatos dos investimentos para o reforço dos sistemas com os 
custos a médio e longo prazo associados a não se efetuarem esses investimentos adicionais. A 
questão acima é um lembrete da importância de um financiamento adequado para as prioridades 
dos sistemas. Por sua vez, a Mauritânia é um bom exemplo de país onde muito do trabalho de 
sistema na proteção tem sido efetuado num contexto de quase total ausência de recursos. Isto serve 

                                                           
99 Noriko Izumi (2012). Chief, Child Protection, UNICEF Nigeria. Comunicação pessoal. 
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para relembrar que financiamento adequado é importante, mas que a falta de financiamento não é 
desculpa para inação a curto prazo.  

 Reconhecer algumas das lacunas nos cálculos dos custos e fazer os ajustes necessários.  

Há reticências sobre a forma como o cálculo de custos para os Planos Nacionais de Ação para OCV é 
desenvolvido, normalmente de cima para baixo, e baseado em suposições irrealistas em vez de ser 
desenvolvido de baixo para cima usando informação realista sobre os custos do programa. A 
ausência de uma definição credível dos custos poderá ser um fator que contribua para a 
incapacidade em atrair suficiente financiamento. A alocação de recursos por parte dos governos 
nacionais para implementar PNA para OCV tem sido muito limitada, sendo que apenas 4% dos países 
afirma serem os recursos alocados suficientes. Apesar de mais de 92% dos planos nacionais de ação 
incluírem estimativas dos custos, a maioria dos números apresentados são irrealistas (demasiado 
inflacionados), limitando a sua utilidade como ferramentas para mobilização de recursos e alocação 
do orçamento do governo (OPPEI 2007). Para além disso, definir os custos para OCV é mais 
complicado que definir custos, por exemplo, para o tratamento de VIH, devido aos resultados 
multidimensionais e abrangentes com inputs e fatores contributivos múltiplos. Pode ser complicado 
atribuir custos a resultados específicos e é difícil identificar um pacote de serviços padronizado para 
OCV, uma vez que há várias formas de alcançar os resultados de um programa (e.g. manter a criança 
na escola e apoio ao reforço económico), sendo que as intervenções estão muito dependentes do 
contexto. Para além disso, os dados do custo da unidade não nos dizem muito sobre o custo-eficácia 
e devem ser cuidadosamente analisados. É necessário ser cauteloso ao usar apenas um argumento 
de custo-benefício, dado que as intervenções mais eficazes podem ser mais dispendiosas e 
essenciais (e.g. proteção da criança e reagrupamento familiar). 

2.9 Sistemas de Proteção da Criança para Situações de Emergência  

São necessárias reflexões e análises adicionais sobre o reforço dos sistemas para situações de 
emergência de forma a avançar com o trabalho de proteção na África subsariana. O continente 
continua a ser flagelado por conflitos armados graves, catástrofes naturais e deslocações em massa. 
Só de 2011 a 2012, a África Subsariana experienciou enormes conflitos no Mali, Costa do Marfim, 
entre os Sudães; grandes inundações por todo o continente; e fomes devastadoras no Corno de 
África e no Sahel. A RDC, o Chade e outros pontos críticos continuam debilitados devido a décadas 
de violência crónica e fragilidade. Grupos de apoio da proteção da criança devem considerar a 
melhor forma de construir sistemas de proteção resilientes para situações de emergências capazes 
de resistir e responder a tais situações e devem igualmente considerar qual a melhor forma de 
organizar intervenções em emergência de forma a promover, reforçar e apoiar sistemas funcionais 
pós-crise. 

Apesar de ter um âmbito limitado, esta secção do documento pretende considerar de forma sucinta 
duas questões essenciais relacionadas com o trabalho de reforço de sistemas em e para 
emergências:  

• O que está presentemente a ser feito em situações de não emergência para construir e 
reforçar sistemas de proteção para situações de emergência? 

• Que esforços estão a ser levados a cabo em situações de conflito e catástrofes naturais para 
reforçar e reconstruir melhor os sistemas nacionais de proteção da criança? 

Esta secção também apresenta exemplos de práticas correntes no continente e destaca alguns 
desafios e oportunidades em torno do reforço dos sistemas em situações de emergência. No fim da 
secção faz-se também referência a duas grandes iniciativas que estão atualmente a ser levadas a 
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cabo de forma a permitir ao leitor seguir o novo e crescente conhecimento factual neste importante 
tópico. 

2.9.1 Estratégias já existentes 

Preparação para situações de emergência  

A preparação para situações de emergência é uma componente padrão da máquina de emergência, 
contudo só agora se começam a considerar os objetivos do reforço dos sistemas no âmbito dos 
enquadramentos nacionais, regionais e internacionais que orientam este trabalho. Alguns desafios 
relacionados com a integração total dos objetivos dos sistemas nos exercícios de preparação 
incluem identificar quem lidera e gere o processo (atores nacionais versus atores internacionais) e a 
natureza específica a determinadas agências de muitos exercícios. Estas questões persistem apesar 
dos esforços a grande escala para promover respostas de emergência mais coordenadas ao abrigo 
da reforma humanitária de 2005. A natureza transetorial de algum trabalho de emergência também 
está extremamente subdesenvolvida e a implementação dos planos por vezes sofre quando chegam 
as crises.  

Algumas iniciativas promissoras estão a ser levadas a cabo para melhorar a planificação global da 
preparação, mais é necessário fazer mais para coordenar os sistemas e o trabalho de preparação na 
proteção em situações de emergência (PCeE), começando pela eliminação de uma cultura de 
planificação de preparação específica de uma só agência e pelo apoio de exercícios interagências e 
orientados pelo país.  

Integrar a proteção da criança na planificação para a emergência 

A inclusão de questões típicas de PCeE em estratégias e planos formais de reforço de sistemas 
parece ser limitada. Apesar de a maioria dos exercícios de mapeamento incluírem as questões chave 
sobre preparação e resposta para situações de emergência, esta informação é limitada e parece 
perder-se na análise do pós-mapeamento e na fase de tomada de decisões. Este aspeto poderá ser 
explicado pela vasta quantidade de informação recolhida durante os exercícios de mapeamento e 
pela dificuldade existente em priorizar preocupações concorrentes da proteção da criança quando 
confrontadas com recursos limitados. Nos países onde os governos têm um papel de liderança no 
mapeamento, também poderão existir razões políticas ou de capacidade por trás dos investimentos 
limitados na preparação para uma situação de emergência. 

Existem exceções a esta tendência. Moçambique, por exemplo, desenvolveu uma visão do reforço 
de sistemas que inclui "um compromisso para mitigar o impacto de catástrofes naturais em crianças 
vulneráveis através do reforço dos sistemas de proteção em potenciais áreas de risco, conferindo 
uma ênfase particular a um apoio contínuo aos Comités Comunitários para a Proteção da Criança 
como primeira linha de resposta para crianças vulneráveis. Inclui ações de apoio de relações mais 
sólidas entre a redução e gestão do risco de catástrofe e programas de proteção social.”100 O Gana 
também incluiu no seu plano de reforço de sistemas ações de capacitação para situações de 
emergências. Estas ações começarão com a formação de PCeE das Redes de Proteção da Criança, 
nacionais e regionais, que por sua vez irão colocar e formar intervenientes da proteção a nível 
distrital, tais como profissionais na linha da frente em áreas potenciais de catástrofes. Na Nigéria, de 
forma semelhante, as estruturas governamentais para a gestão de catástrofes trabalharam com 
agências humanitárias internacionais para reforçar as medidas em curso que visam proteger as 
crianças a nível distrital e regional em caso de situação de emergência. 

                                                           
100 Vision for Child Protection Section 2011-2015, UNICEF Mozambique. 
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Muitos países afetados por situações de emergência hesitam em organizar e conduzir exercícios 
"snapshot" e mais abrangentes de mapeamento, uma vez que estes são dispendiosos, morosos e 
não se centram suficientemente em questões principais de emergência (i.e. crianças sozinhas, 
CAAFAG). Este aspeto limita a capacidade do país de compreender a resposta a uma emergência no 
âmbito de um enquadramento de proteção de crianças mais abrangente. Pode-se aprender muito 
sobre como organizar estes exercícios a partir da experiência da Somalilândia e da Puntlândia. Após 
identificar as falhas da experiência na 
Somalilândia,101 a Puntlândia decidiu rever a 
metodologia de forma a assegurar que o 
exercício se centrava mais na preparação 
para situações de emergência e na 
resiliência comunitária. Uma vez que a 
resiliência nos Estados frágeis está ancorada 
nas comunidades, o mapeamento na 
Puntlândia irá priorizar a avaliação e o 
mapeamento de como as comunidades dão 
resposta a problemas de proteção da 
criança. Para mais informações, visite: 
http://wiki.childprotectionforum.org/6j+So
malia%2C+Somaliland%2C+%26+Puntland. 

Esforços para criar sistemas nacionais mais sólidos durante situações de emergência  

As situações de emergência normalmente criam novos recursos e capacidades e dão azo a 
oportunidades significativas para o reforço de sistemas. Quando planeados de forma cuidada, 
sustentável e gerida, os investimentos nas componentes de sistema durante uma situação de 
emergência podem servir como base para a construção de sistemas nacionais mais sólidos numa 
fase de pós-emergência.  

O reforço de sistemas em situações de emergência requer mais do que adotar uma abordagem de 
sistemas ou do que nos centrarmos numa melhor coordenação. Requer igualmente compreender o 
contexto pré-emergência da proteção da criança e capitalizar estruturas de proteção já existentes no 
início e durante uma emergência, quando possível. Requer também levar a cabo uma planificação 
com objetivos definidos, que tenha em conta as realidades pós-crise e as questões de 
sustentabilidade. Por fim, é necessário planificar uma transição séria, de forma a adotar e expandir 
os serviços a cenário de não-emergência. Normalmente, requer voltar a conceber serviços e 
estruturas para situações de emergência (i.e. serviços e estruturas que apoiam a localização de 
famílias, reintegração de crianças que estiveram envolvidas em grupos e forças armadas) que 
abordem novos tipos de vulnerabilidades, as quais poderão não estar diretamente relacionadas com 
a crise. De forma a assegurar continuidade também serão necessários financiamentos-ponte e para 
pós-emergência.102 

                                                           
101  A Somalilândia adotou a metodologia Maestral para comparar potenciais regiões de conflito com áreas mais estáveis do país. O 
mapeamento também cobriu as comunidades urbanas - constituídas por pobres urbanos e pessoas que se deslocaram internamente - e 
comunidades rurais onde existe o risco de seca. Contudo, os resultados do mapeamento não destacaram as questões de proteção da 
criança em situações de emergência, uma vez que a ferramenta utilizada não considera preparação para situações de emergência ou 
gestão em curso das questões de proteção em situações de emergência.  
102 Na África do Sul, por exemplo, a Save the Children trabalhou com o governo para conceber e gerir um programa de localização de 
famílias para uma criança refugiada do Zimbabué que estava sozinha e mais tarde expandiu o programa para lidar com problemas novos 
da proteção que não estavam diretamente relacionados com o grupo-alvo original. Apesar de grandes esforços para adaptar o programa a 
um contexto de emergência, a falta de fundos criou sérias dificuldades (Save the Children UK’s Musina programme supporting 
unaccompanied refugee and migrant children). 

Reconstruir melhor 

"... após uma nova crise, normalmente surgem novas 
oportunidades para alterar e reformar políticas, 
infraestruturas e serviços pré-existentes. Estas 
oportunidades podem resultar em ganhos acelerados em 
desenvolvimento. Reconstruir melhor priorizou a 
reabilitação de serviços, sistemas e instituições através da 
implementação de padrões de melhor qualidade, 
métodos para reabilitação e políticas..." 

Excertos da UNICEF Post-Crisis Transition Strategy in Support 
of the Medium-Term Strategic Plan, UNICEF Executive Board 
Annual Session 2006 

http://wiki.childprotectionforum.org/6j+Somalia%2C+Somaliland%2C+%26+Puntland
http://wiki.childprotectionforum.org/6j+Somalia%2C+Somaliland%2C+%26+Puntland
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Investimentos comuns relacionados com os sistemas 

Apesar de estarem longe de serem terminados, cinco investimentos comuns relacionados com os 
sistemas em situações de emergência são apresentados abaixo: Estes exemplos limitados destacam 
quer o potencial para reforçar um trabalho futuro dos sistemas, quer os riscos de consequências 
indesejáveis que podem prejudicar o trabalho.  

Criar e reforçar mecanismos comunitários de proteção da criança  

Durante a última década, implementar e 
apoiar mecanismos comunitários de 
proteção em situações de crise tornou-se 
uma importante componente do cenário 
de emergência. O papel das comunidades 
é central no trabalho de reforço dos 
sistemas em todos os contextos, mas 
ainda mais em situações de emergência, 
durante as quais os sistemas formais 
nacionais podem deixar de funcionar.  

As emergências disponibilizam recursos 
necessários e ímpeto para apoiar a criação 
de redes de voluntários novas e eficazes 
que podem alargar o alcance e cobertura 
de intervenções nacionais de proteção 
durante e após a crise. Alguns grupos responsabilizam-se por várias tarefas, nomeadamente: 
identificar crianças em risco; criar ações de apoio em nome das crianças marginalizadas; relacionar 
crianças e famílias com os prestadores de serviço das ONG e do governo; e monitorizar casos de 
proteção da crianças e tendências. Quando o apoio a grupos comunitários é coordenado e planeado 
adequadamente, pode ter como resultado redes novas, eficazes e duradouras. Para que isso 
aconteça é necessário que as ONG e outros trabalhem sobre estruturas que já existem, prestem 
apoio contínuo aos voluntários, apoio esse que pode ser sustentado por recursos nacionais 
posteriores (i.e. ajuda financeira, pacotes de apoio, formação). É igualmente necessário que 
trabalhem com os prestadores de serviços - quando apropriado - de forma a estabelecerem e 
manterem procedimentos para o reencaminhamento de casos.  

Quando se iniciam e apoiam mecanismos comunitários de proteção fora do âmbito de estruturas 
existentes, surgem consequências negativas e o trabalho dos sistemas pode ficar comprometido no 
futuro. Por exemplo, após a violência que teve lugar no Quénia depois das eleições de 2008, algumas 
agências criaram estruturas paralelas de proteção que concorreram com estruturas comunitárias 
que já existiam, criando a confusão e o ressentimento entre os diferentes atores de proteção. De 
forma semelhante, na RDC, algumas ONG estabeleceram comités fora das estruturas 
governamentais, o que levou a tensões e a desconfiança entre os grupos comunitários e autoridades 
locais apoiadas externamente. Esta abordagem contrasta com a bem documentada "abordagem de 
comunidades protegidas" também apoiadas na República Democrática do Congo (RDC), a qual se 
centra em dois elementos: "(1) avaliar, e depois criar ou reforçar, os mecanismos que protegem as 
crianças e mulheres em situações de emergência, em parceria com o governo e a sociedade civil, 
durante a transição para a fase de pós-crise; (2) aumentar a sensibilização e reforçar os grupos de 
apoio no que respeita à prevenção do abuso sexual e exploração de crianças e mulheres, prevenir o 
recrutamento, facilitar a libertação e promover a reintegração de crianças associadas com grupos 

Trabalhar com estruturas comunitárias que já existem: o 
caso do Uganda  

A Transcultural Psychosocial Organization (TPO), uma 
ONG local no Uganda, dedicou-se a prestar apoio 
psicossocial e de saúde mental durante situações de 
emergência, em parceria com as comunidades, através de 
um primeiro mapeamento das estruturas que já existiam, 
da avaliação das capacidades de grupos existentes e 
através da prestação de apoios adaptados ao contexto 
para que grupos comunitários reconhecidos pudessem 
prestar um apoio mais eficaz às crianças e famílias. 
Avaliações iniciais sugerem que tal trabalho leva a 
resultados mais sustentáveis e contribui para sistemas 
nacionais de proteção mais sólidos. Para mais informações, 
visite: http://wiki.childprotectionforum.org/6f+Uganda  

http://wiki.childprotectionforum.org/6f+Uganda
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armados. A implementação assenta em mecanismos comunitários, nas suas relações com 
autoridades relevantes e na participação das crianças."103  

Na Nigéria, a abordagem do estado de preparação/resposta para situações de emergência Rede de 
Proteção da Criança (RPC) assenta fortemente nas estruturas comunitárias. A abordagem do RPC 
consiste no seguinte: trabalho com intermediários da comunidade, reforçar os canais de 
comunicação existentes para que funcionem em momentos de crise, identificar recursos federais e 
estatais assim como redes locais de apoio mútuo, envolver atores oficiais para 
emergência/assistência e atores da proteção da criança em todas as etapas (planificação, formação 
e ação.) Para mais informações, visite: http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/ 
9f+Izumi+Reflection+for+PCeE+2012_Fin.pptx.pdf. 

As ONG e outros por vezes atribuem a sua incapacidade para trabalhar com grupos existentes e com 
os governos devido aos prazos apertados impostos pelo governo para as propostas dos projetos, 
falta de informação sobre os grupos e estruturas existentes, e/ou questões éticas que surgem da 
relação com os governos104 - mas as consequências de criar estruturas comunitárias paralelas ou de 
substituição vão claramente em direções contrárias aos objetivos do reforço dos sistemas. Em 
muitos casos, também vão em direção contrária ao princípio "não prejudicar" abraçado pelos 
profissionais de emergência. 

Melhorar a capacidade de coordenação 

A reforma da agenda humanitária em 2005 considerou uma melhor coordenação entre os atores de 
emergência como um dos pilares mais importantes para a mudança. Apesar de os mecanismos de 
coordenação na emergência nem sempre fazerem a transição para situações pós-emergência, a 
nova ênfase dada à coordenação - e os pacotes de formação complementares para melhorar 
competências relacionadas e liderança - podem apoiar o reforço dos sistemas no futuro. No Uganda, 
por exemplo, como parte da abordagem humanitária de reforma do cluster, os mecanismos de 
coordenação a nível distrital foram implementados no Norte do país. Cada comité distrital era 
constituído pelo governo, uma ONG internacional líder, membros da comunidade e da sociedade 
civil e apoiava ativamente a gestão de casos, a monitorização e documentação das tendências em 
proteção na sua área e iniciativas de capacitação. Foi adotado um programa curricular nacional 
adaptado de forma a apoiar os membros do comité de proteção e procedeu-se à elaboração de 
formulários padrão para documentação de forma a apoiar um trabalho mais previsível e de 
qualidade. Na RDC, a abordagem de Comunidades Protegidas também priorizou ações para 
melhorar a coordenação entre o Estado, a sociedade civil e as comunidades. Por fim, novas 
plataformas de coordenação no Sahel reuniram pela primeira vez vários atores da proteção, 
incluindo atores que operam na área do trabalho infantil. 

Projetos Piloto de novos modelos de serviços 

O influxo de dinheiro e recursos que também aumenta na maioria das situações de emergência 
permite aos governos e ONG criar projetos piloto para testar novas abordagens para a proteção. Um 
exemplo é a transferência de dinheiro e os programas de voucher apoiados no Quénia e na RDC. 
Nalguns países, sistemas piloto padronizados de gestão de caso introduziram igualmente novas 
práticas, como sucedeu no Chade e na República Centro Africana (RCA). Outro exemplo reside em 
testar formas de cuidados mais apropriadas para crianças sem cuidados parentais suficientes – tais 
como as redes de acolhimentos no Ruanda criadas na sequência do genocídio. Os novos modelos de 
serviços intersetoriais também podem ser testados. Durante a crise nutricional no Sahel em 2012, o 
governo do Níger formalizou parcerias entre os sistemas de saúde e proteção da criança, usando a 

                                                           
103 UNICEF, DRC (2011). Protected Communities: Child Protection in Transition, Child Protection Section, UNICEF DRC, August 2011. 
104 Save the Children (2010). Strengthening National Child Protection Systems in Emergencies through Community-Based Mechanism: A 
Discussion Paper. 
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prestação de apoio psicossocial e estímulo emocional a crianças malnutridas e aos seus prestadores 
de cuidados em centros terapêuticos e a nível comunitário.  

Conceber novos modelos de serviços que podem apoiar o reforço dos sistemas requer uma 
consideração cuidada da sua relevância na pós-crise, dos fatores de sustentabilidade e 
financiamento. Também requer planear a transição pretendida ao adaptar os serviços "para 
situações de emergência" para que estes cubram de forma eficaz populações vulneráveis fora de um 
contexto de emergência, bem como ter em conta outras realidades importantes na pós-emergência. 
À semelhança do que acontece com muitas iniciativas desenvolvidas como parte da resposta à 
emergência, vários serviços necessários normalmente desparecem uma vez que são considerados 
irrelevantes fora de um contexto de emergência ou porque o financiamento para a emergência 
acabou.  

Reforço da força de trabalho em situações de emergência 

Na maior parte dos casos, os esforços de capacitação em torno da proteção em situações de 
emergência acontecem a curto prazo, são momentâneos e geridos por agências estrangeiras. Das 25 
formações listadas na Lista Interagências de Formações para a Proteção da Criança em Emergências, 
nenhuma formação durou mais de oito dias, tendo a maioria durado entre 3 a 4 dias.105 Programas 
comuns de formação tais como o ARC106e outros apresentam o conhecimento e competências 
básicas necessárias para levar a cabo uma resposta mínima de proteção num contexto de 
emergência, mas não oferecem oportunidades para se efetivar uma formação mais avançada. Isto 
resultou numa falha da capacidade dos profissionais de proteção em emergências, de nível sénior e 
médio, na África Subsariana e não só. Uma licenciatura em Proteção da Criança para situações de 
emergência está agora a ser desenvolvida pela Universidade de KwaZulu-Natal, África do Sul, para 
lidar com esta lacuna. Trata-se de um curso à distância, que está concebido para ter como alvo a 
proteção nacional e cobre oito módulos (incluindo uma componente presencial e uma aplicação 
prática) durante um período de 18 meses. Para mais informações sobre este programa ver: 
http://wiki.childprotectionforum.org/file/view/ 
12h+Advanced+Diploma+in+Child+Protection+in+Emergencies.ppt.pdf.) 

Para além dos programas de formação globais e regionais sobre proteção da criança, a experiência 
também nos mostrou que as emergências criam oportunidades significativas para reforçar a força de 
trabalho ao nível judicial e de segurança. A UN Peace Keeping Funds normalmente prioriza a justiça e 
a segurança, fornecendo novos recursos para a reforma do setor da segurança. Na Costa do Marfim, 
a UNICEF, a IBCR e outros fizeram uma parceria com a academia nacional de polícia de forma a 
introduzir novos módulos de formação sobre policiamento amigo das crianças como parte integral 
do programa curricular padrão (para mais informações em Francês sobre o projeto, visite): 
http://www.ibcr.org/editor/assets/ 
Rapport%20Atelier%20Niamey.pdf.) 

Conhecimento factual e dados para programação e planificação de políticas  

Uma proteção da criança comum nas avaliações de emergência levadas a cabo em diferentes fases 
de uma crise pode ser concebida para recolher informação sobre as estruturas e práticas existentes 
antes da crise, bem como para identificar novas oportunidades para o reforço dos sistemas. 
Contudo, muito há para fazer nesta área. Uma revisão recente de mecanismos comunitários e do 
reforço dos sistemas indica que ferramentas comuns de avaliação da PCeE não funcionam no que 
respeita à recolha de informação básica relacionada com os sistemas. Um documento de discussão 
datado de 2012 sugere que as avaliações dos mecanismos existentes são limitadas e apela a uma 

                                                           
105 Interagency Training Menu for Child Protection in Emergencies, CPWG, Feb 2012 (publicado no http://cpwg.net/). 
106 Action for the Rights of the Child (http://www.arc-online.org/using/index.html). 
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melhor avaliação do que já existe em comunidades para proteger as crianças após a emergência.107 
A falta de conhecimento validado e crucial sobre os quadros e estruturas nacionais dos sistemas 
existentes antes da crise e na fase inicial de uma emergência limita a capacidade dos atores de 
proteção de reforçar, construir ou revitalizar estruturas que já existiam e dificulta a capacidade de 
reforçar os sistemas no futuro.  

Nos últimos anos, a comunidade de proteção da 
criança fez grandes avanços no que respeita à 
implementação de sistemas de dados durantes as 
emergências - quer para gestão de casos 
individuais, quer para análises de tendências. O 
Sistema Interagências de Gestão de Informação 
da Proteção da Criança (IMS), iniciado em 2004, 
tem como objetivo melhorar a coordenação e 
colaboração entre as diferentes agências de 
modo a aperfeiçoar a qualidade dos programas 
de emergência de proteção e a responder mais 
rapidamente às necessidades das crianças. Até à 
data, tem sido usado em mais de oito países na 
África Subsariana, incluindo o Chade, o Uganda e 
a África do Sul. Apesar de a princípio ter sido 
iniciado e gerido por agências estrangeiras, foi 
documentado algum trabalho feito pelo país, 
incluindo a utilização e adoção de formulários 
padronizados para a localização de famílias e 
protocolos de proteção de dados por parte de 
oficiais do governo no Uganda e no Sudão do 
Sul.108 Apesar de não ser um exemplo do 
continente africano, Myanmar é um bom 
exemplo de como as bases de dados transitaram 
para um contexto pós-crise (ver caixa de texto 
acima). O sistema de gestão de informação da 
proteção da criança também tem inspirado o 
desenvolvimento de sistema nacional de gestão 
de caso testado como projeto piloto no Senegal, 
em 2010. A experiência do Senegal e de Myanmar sugere que existe um enorme potencial no IMS, 
tipicamente associado com as emergências, a ser transitado/adaptado a cenários de pós-emergência 
–  e pode vir mesmo a ser utilizado como uma ferramenta valiosa para apoiar o desenvolvimento de 
novos sistemas de gestão de caso em contextos de não-emergência.109   

                                                           
107 Save the Children (2010). Strengthening National Child Protection Systems in Emergencies through Community-Based Mechanism: A 
Discussion Paper. 
108 Save the Children, IRC, UNICEF (2010). Evaluation of the Inter-agency Child Protection Information Management System.  
109 Uma nova versão do IMS foi lançada em 2010. Esta nova versão permite que as agências adaptem os formulários e as bases de dados às 
necessidades específicas de programas individuais em qualquer contexto e país. É concebido para servir um tipo de casos muito mais 
abrangentes de crianças vulneráveis - afetadas ou não por emergências (e.g. crianças envolvidas em trabalhos perigosos e crianças 
afetadas pelo tráfico). Para mais informações, visite: http://childprotectionims.org/service.php. 

Potencial por explorar? Sistema Interagências de Gestão 
de Informação da Proteção da Criança 

Existe um interesse crescente no IMS que está a ser usado 
para outros casos de crianças vulneráveis, em cenários de 
emergência ou não. Estes podem variar desde dar 
resposta às necessidades de crianças vulneráveis no 
contexto de acampamentos de longo prazo, crianças 
envolvidas em trabalhos perigosos, crianças afetadas pelo 
tráfico e programas GBV (violência de género) Muitos das 
questões abordadas neste tipo de programas são 
problemas que as crianças afetadas por conflitos ou 
separação muito possivelmente também irão enfrentar. 
De facto, nalguns programas do país as agências 
continuam a usar o IMS em fases de transição/pós-
emergência em programas que abordam problemas da 
proteção da criança que já existiam. Este é o caso em 
Myanmar, onde após a introdução do IMS para ajudar na 
atividade FTR após o ciclone Nargis, a Unicef passou a 
usar as bases de dados para cobrir todos as informações 
sobre crianças vulneráveis, como resultado de ações de 
apoio efetuadas com o governo. O uso do IMS em 
programas deste tipo poderia aumentar o alcance global 
da ferramenta, o qual também possibilitaria que esta se 
pré-posicionasse como uma ferramenta de preparação 
em caso de emergência em muitos países.  

Excerto retirado de Evaluation of the Inter-agency Child 
Protection Information Management System Save the 
Children, IRC, UNICEF, 2010. 
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2.9.3 Considerações chave 

 Estruturas internacionais de emergência começam a incorporar uma linguagem relacionada 
com os sistemas,110 mas ainda existem falhas na implementação.  

As falhas na implementação podem ser parcialmente explicadas pelas diferenças fundamentais na 
forma como a emergência e o trabalho de desenvolvimento é organizado e gerido— especialmente 
em situações de conflito. As emergências centram-se em salvar vidas como primeira prioridade e 
normalmente resultam num influxo de novos atores (incluindo atores estrangeiros), recursos e de 
prazos apertados para dar respostas. O trabalho de desenvolvimento é conduzido principalmente 
por atores nacionais, centrando-se na criação a longo-prazo de capacidades nacionais e, 
normalmente, reflete um sentimento de urgência. Trabalhar diretamente com um governo em 
situações de conflito também pode ser contrário aos princípios humanitários. Independentemente 
dos objetivos partilhados de prevenção e resposta à violência, abuso e exploração das crianças das 
comunidades de desenvolvimento e emergência, o contexto, mentalidade e modalidades de 
trabalho nestas diferentes situações podem resultar em visões diferentes sobre o que o reforço dos 
sistemas é e sobre qual a melhor forma de o utiliza. 

 Fora de situações ativas de emergência, criar uma capacidade nacional mais sólida para lidar 
com as emergências na África Subsariana continua a ser marginalizado no âmbito da agenda 
mais abrangente de reforço dos sistemas na proteção.  

Este aspeto levanta questões sobre qual será a melhor forma de envolver o setor da emergência nos 
exercícios de mapeamento e nos processos de tomadas de decisões após o mapeamento. 

 Reforço dos sistemas em emergências requer uma visão ampla que englobe os sistemas pré e 
pós-crise, assim como problemas imediatos de proteção. 

Adotar uma abordagem de sistemas isolada numa emergência não leva necessariamente a um 
sistema de proteção da criança mais forte. Os reforços de sistemas nas emergências requerem uma 
visão a longo prazo que observe para além dos problemas imediatos de proteção e de emergência. 
Também requer um conhecimento básico dos sistemas anteriores à crise e de mecanismos de 
proteção, bem como uma consideração sobre como a resposta da emergência pode contribuir para 
o reforço dos sistemas durante e após a crise. Esta questão tem implicações na forma como os 
programas são concebidos e na decisão sobre quem deve ser envolvido na gestão de intervenções e 
no financiamento. Ainda mais importante, os atores de proteção devem trabalhar no âmbito de 
mecanismos já existentes e evitar, sempre que possível, a criação de estruturas paralelas. 

 Planear a transição e o financiamento é fundamental para o reforço de sistemas em situações 
de emergência.  

De forma a capitalizar os investimentos, os atores de proteção que trabalham em emergências 
devem trabalhar com os governos e outros envolvidos no trabalho nacional a longo prazo de forma a 
identificar formas de transição e sustentar o trabalho num contexto de não-emergência. Uma 
abordagem de transferência normalmente não é suficiente, uma vez que muitas intervenções de 
emergência são concebidas para grupos alvo de crianças vulneráveis afetadas pelas emergências 
(crianças separadas, CAAFAG) e precisam ser adaptadas de forma a cobrirem um número mais vasto 
de vulnerabilidades. Os doadores também devem ser educados quanto à importância do 
financiamento ponte para apoiar a adaptação e transição dos serviços de emergência. Pequenos 
investimentos para apoiar este processo permitem aos atores da proteção maximizar os ganhos a 
curto e longo prazo. 

                                                           
110 Exemplos incluem os padrões mínimos para Proteção da Criança nas Diretrizes Humanitárias e os CCCs da UNICEF. 
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A UNICEF e o Grupo de Trabalho de Proteção da Criança (CPWG) (com o apoio da Proteção da 
Criança da Crisis Network sediada na Universidade de Columbia) estão presentemente a liderar dois 
importantes projetos que visam melhorar a fraca base de conhecimentos validados sobre reforço de 
sistemas e emergências. Para mais informações sobre a investigação do CPWG, por favor contatar 
Mark Canavera (mark.canavera@gmail.com) ou Katy Barnett (cbarnett@unicef.org). Para mais 
informações sobre a PCeE da UNICEF e investigação sobre os sistemas, por favor contatar Kendra 
Gregson (kgregson@unicef.org).  

mailto:mark.canavera@gmail.com
mailto:cbarnett@unicef.org
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3. Lições aprendidas e Medidas Práticas   
Praticamente todos os países na África Subsariana iniciaram algum tipo de trabalho para o reforço 
dos sistemas da proteção da criança. De facto, os vários exemplos dos países revelam uma 
quantidade tremenda de bom trabalho que está a ser feito para melhorar as vidas das crianças, 
famílias e comunidades. Os rumos escolhidos são adaptados a cada país e refletem as 
complexidades dos sistemas de proteção que são transetorias e envolvem uma série de atores 
formais e informais, incluindo os atores a nível doméstico. Está a ser prestada maior atenção ao 
compromisso com as crianças e comunidades e à medida que se avança será fundamental reforçar 
essas relações entre as estruturas formais e informais.  

Esta secção apresenta um sumário de algumas lições retiradas das experiências em vários países e os 
desafios que temos pela frente. Também apresenta os nove elementos chave que constituem o 
reforço eficaz dos sistemas na expectativa de promover um conhecimento partilhado entre as partes 
interessadas. Nesta secção encontram-se também listadas dez medidas práticas a adotar pelas 
partes interessadas e que irão ajudar a lidar de forma mais eficaz com níveis graves de abuso, 
negligência e exploração das crianças. 

3.1 Lições Aprendidas 

Avaliações de mapeamentos são uma boa forma de começar o processo de reforço dos sistemas.  
Para muitos países, avaliações como o mapeamento ou a análise de lacunas foram o ponto de 
partida para avançar com o reforço dos sistemas. Para outros países, o mapeamento é um processo 
mais amplo e é levado a cabo a nível nacional (Maláui) e, para outros ainda, é efetuado a uma escala 
mais pequena, como é o caso do mapeamento limitado da Mauritânia, centrando-se mais nas 
repostas da comunidade e na coordenação. Este tipo de mapeamento é o que se pode considerar 
uma "avaliação de ações." A análise de lacunas no Maláui "despoletou" um processo para melhorar 
o trabalho ao nível do Ministério do Género, Crianças e Desenvolvimento da Comunidade. Por sua 
vez, este levou a um reforço das iniciativas da força de trabalho a nível distrital e local. O 
mapeamento da resposta da comunidade da Mauritânia desencadeou um processo de planificação 
estratégica com o intuito de desenvolver a Estratégia Nacional. Assim, ser a abordagem realizada de 
cima para baixo ou de baixo para cima (ou uma colaboração mista) depende do contexto particular 
em termos de recursos, incluindo orçamento, tempo e competências. E também está diretamente 
relacionado às agendas políticas a todos os níveis, incluindo nacional, distrital e aldeia local.  

No que respeita à criação de um espaço político, o processo pode ser tão importante quanto o 
resultado final. 
Exercícios de mapeamento e análise de lacunas e a criação de um espaço político andam de mãos 
dadas. Em muitos países, o processo de avaliação reuniu uma série de partes interessadas para 
planear e participar numa troca de informações e em processos de tomadas de decisão, dos quais 
resultaram a implementação de mecanismos e ferramentas de coordenação. Este tipo de atividade 
parece ter representado a base onde várias ideias foram partilhadas e aprovadas e onde surgiram 
opiniões comuns. Para alguns, o processo de avaliações e análises de lacunas foi particularmente útil 
para identificar de forma mais concreta as lacunas existentes entre as políticas e o que está a ser 
praticado no terreno. Esta informação foi habitualmente usada para atrair a atenção dos lobbys e 
para fazer pressão por algum tipo de investimento e ação adaptados ao país. As práticas das 
organizações e as experiências políticas dos diferentes grupos sociais são determinantes chave no 
sentido da criação de um espaço político para o reforço dos sistemas na proteção da criança. Este 
não pode ser criado através da intervenção do governo e também dependerá do grau de 
capacitação dos grupos locais e das crianças, bem como dos pontos fortes e dinamismo da 
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sociedade civil disponível no país. Por estas razões, o processo em si e as modalidades para envolver 
os atores no reforço dos sistemas é tão importante quanto o resultado final.  

Criar uma ponte entre a política e a prática requer estratégias de implementação realistas e 
melhores ligações entre os sistemas formais e informais. 
A reforma da lei em proteção da criança tem sido muito ambiciosa na região. Ainda assim, há 
conhecimento factual suficiente que demonstra a existência de uma divisão entre o 
desenvolvimento de alguma legislação muito progressiva ao nível nacional, em paralelo com os 
padrões internacionais, e a persistência de práticas abusivas e de exploração no terreno. Leis e 
políticas irrealistas impedem o desenvolvimento de estratégias realistas. Graves limitações de 
recursos prejudicam a ação no terreno. As normas sociais que prevalecem e a falta de execução e de 
responsabilização também podem ser fatores limitadores. Avançar com o reforço na proteção da 
criança ganhará legitimidade e dinâmica se estratégias de implementação mais realistas estiveram 
ligadas ao trabalho de projetos centrados na criança que se faz no terreno. Encontrar formas 
criativas para relacionar o trabalho de grande qualidade de ONG, incluindo os grupos laicos e 
religiosos, os líderes da comunidade e os grupos de apoio e de voluntários a agendas políticas mais 
abrangentes pode ajudar a levar o reforço ao encontro de objectivos definidos de forma mais 
realista. Criar a ponte entre os processos e estruturas formais e informais - os dois extremos do 
amplo espectro dos atores de proteção - irá aumentar a probabilidade dos comportamentos e 
atitudes se alterarem.  

O reforço do sistema aumenta quando definições e termos comuns são desenvolvidos em 
colaboração com os atores comunitários.  
Um grande risco do desenvolvimento de respostas no terreno reside na linguagem e no significado. 
Há muita investigação que sugere que os rótulos são poderosos e que podem criar estigmas. Por 
esse motivo, devem ser desencorajados e reprimidos. Devem-se desenvolver significados e 
definições comuns para conceitos e termos como infância, serviço, segurança e proteção, gestão de 
casos e apoio e aconselhamento psicossocial. Os líderes da comunidade e outros intervenientes têm 
de estar envolvidos na criação de um significado partilhado para que o mesmo não seja imposto. 
Estes termos carecem ser explicados e definidos de forma a refletir o contexto no qual serão 
implementados e praticados. O que significa que as avaliações precisam não só de incluir o "sistema 
formal" mas também práticas endógenas de proteção da criança nas famílias e comunidades. Para 
além disso, é importante ter abordagens colaborativas através das quais os vários atores possam 
trabalhar juntos para compreender como a família vê e presta apoio à "criança", proteção da 
criança, etc. Abordagens inovadoras e participativas, tais como a Ferramenta de Mapeamento da 
World Vision, poderiam ser adaptadas de forma a desenvolver termos e definições contextualizados 
para rotular o trabalho da proteção da criança.  

Pode-se iniciar o reforço dos sistemas ao ir-se ao encontro de uma abordagem holística do 
"serviço" 
Numa série de países, o surgimento das reformas começou quando foi prestada especial atenção a 
grupos particularmente vulneráveis, tais como vítimas de violência no Senegal, OCV no Ruanda ou 
crianças de rua na Etiópia. Uma vez o grupo vulnerável identificado e estudado, foi desenvolvida 
uma série de respostas, tais como serviços de cuidados continuados de prevenção e proteção 
(Etiópia e Senegal) ou o Pacote Mínimo de Serviços (Ruanda). Na Libéria, o ponto de partida 
identificado esteve nas crianças em cuidados alternativos, normalmente chamados "orfanatos". 
Apesar de haver nomes e pontos de partida diferentes, o tema comum é a disponibilização de uma 
série de serviços ou apoios prestados no âmbito da família, se possível dando especial atenção à 
prevenção e mitigação dos riscos para o grupo prioritário. À medida que o tempo passa e a 
capacidade e experiência são desenvolvidas, pode-se iniciar totalmente o reforço de sistemas ao ir-
se ao encontro de uma abordagem mais abrangente e holística do "serviço." 
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Formação eficaz da força de trabalho requer uma visão alargada que inclua os atores comunitários 
e as suas perspetivas. 
Um tema comum a todas as estruturas e abordagens do reforço dos sistemas consiste na sugestão 
de que traduzir políticas e leis nacionais abrangentes em ações locais requer prestar atenção à 
capacidade da força de trabalho (incluindo de profissionais, para-profissionais e voluntários), num 
compromisso eficaz da comunidade e com responsabilização a todos os níveis. Uma intervenção 
típica de reforço da força de trabalho tem como alvo uma alteração no curriculum do curso em 
serviço social ou num investimento em formação para um quadro de prestadores de cuidados 
comunitários. Estes tipos de intervenções são normalmente efetuadas de forma isolada, sem 
conferir uma importância significativa a outros elementos do sistema. O reforço da força de trabalho 
precisa efetivamente de cursos e formações, mas vai para além disso. Requer uma sensibilidade 
especial relativamente a práticas anteriores, nas quais tem havido uma imposição em grande escala 
de termos, conceitos e práticas em torno dos direitos das crianças. Por exemplo, as comunidades 
contam com apoios e mecanismos que já existiam e que devem ser construídos sobre o reforço de 
sistemas. Ainda assim, em muitos contextos onde se está a levar a cabo o trabalho de reforço, não 
tem existido documentação sobre o que já está feito e há uma reflexão limitada sobre como criar 
um compromisso com esse trabalho. Estudos sobre a força de trabalho concluem que é fundamental 
utilizar abordagens participativas de recolha de dados que considerem os comportamentos 
específicos de uma série de atores comunitários e as falhas no que é necessário. Este é um trabalho 
intensivo, mas à semelhança do que se passa com exercícios de mapeamento e avaliação, também 
pode ser utilizado como mecanismos que juntam grupos díspares e que ajudam a criar uma 
linguagem comum e conhecimento para a implementação. O compromisso e adesão da comunidade 
são fundamentais para assegurar que o trabalho necessário é efetuado.  

Uma M&A eficaz não só permite influenciar políticas e leis, como aumenta a responsabilidade 
nacional  
Uma característica comum das iniciativas bem-sucedidas de M&A é a tentativa, à partida, de ligar 
formas diferentes de avaliação com processos nacionais de maior responsabilidade, bem como de 
influenciar políticas, leis e legislação através da utilização de conhecimento factual. À medida que as 
abordagens de M&A são implementadas, há acordo crescente relativo à necessidade de testar 
melhor as soluções da M&A que podem avaliar o desempenho de muitas componentes do sistema 
de proteção da criança. Uma visão clara e objetivos comuns por parte do atores são fatores que 
facilitam o acordo relativamente a que elementos avaliar e como os avaliar. No geral, o trabalho de 
M&A em torno do reforço dos sistemas é amplamente reconhecido como uma área que necessita de 
uma reflexão mais analítica de forma a apoiar a prática no terreno, onde uma parceria mais sólida 
com o mundo académico e de investigação é potencialmente importante e onde os investimentos 
financeiros precisam desesperadamente de documentar o nível de eficácia das novas abordagens 
propostas. 

Alinhar o trabalho de sistemas de proteção da criança com processos de desenvolvimento mais 
abrangentes e envolver doadores e ministérios de tutela pode ajudar a assegurar financiamento 
suficiente.  
Os exemplos dos países mostram como é importante alinhar o trabalho de sistemas da proteção 
com projetos mais abrangentes que visam a redução da pobreza, oportunidades orçamentais 
existentes e reformas na área de gestão de recursos. Estes esforços, juntamente com a criação de 
um ambiente estável para os doadores e ministérios de tutela (incluindo o Ministério das Finanças) 
de modo a que estes participem ativamente no debate para o reforço dos sistemas em proteção, 
constituem um argumento irrefutável para aumentar os recursos financeiros disponíveis para o 
setor. Defender este argumento também depende de como a nova abordagem vai utilizar os 
recursos já disponíveis, aumentar a transparência e responsabilidade financeiras e melhorar os 
processos participativos de revisão de despesas. Num ambiente em que a ajuda internacional 
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diminui e aumenta a concorrência entre a despesa do setor social e dos outros setores, defender um 
argumento robusto que tenha um impacto a médio e longo prazo nos resultados dos programas da 
proteção pode ser um ponto importante a discutir nas negociações das alocações orçamentais. 
Contudo, exemplos de alguns países revelam que o trabalho de sistemas pode ser iniciado com um 
orçamento mínimo, caso a ação se centre em criar melhores sinergias entre os atores e as 
intervenções que já existem.  

3.2 Principais Desafios  

Os desafios listados abaixo refletem armadilhas a serem evitadas ou falhas que precisam ser 
abordadas no futuro. Este relatório apresenta vários exemplos positivos que podem orientar as 
partes interessadas quando se confrontam com estes desafios. 
 
Propor estratégias que sejam realistas relativamente aos recursos disponíveis.  
Até certo ponto, existe uma tendência para promover estratégias e políticas desconectadas das 
realidades orçamentais. Se os recursos financeiros e humanos não estiverem disponíveis, até as 
melhores estratégias ficarão na prateleira, sem representarem qualquer resultado no bem-estar da 
criança. Abordagens estratégicas poderão considerar várias fases onde resultados finais ambiciosos 
são alcançados através de concretização de três etapas principais. Propor estratégias irrealistas pode 
criar frustração nos parceiros e até comprometer os esforços do reforço dos sistemas. 

Empregar conceitos e termos comuns nos sistemas de proteção da criança 
Como referido acima, os atores comunitários, incluindo as crianças e os seus prestadores de 
cuidados, têm muito para contribuir quanto à definição do significado das palavras e ações no 
terreno. Deve trabalhar-se no sentido de adaptar modelos de investigação participativos, tais como 
o estudo de investigação da Libéria, no qual as crianças e os pais contribuíram com pontos de vista 
úteis sobre as perspetivas de futuro das crianças de rua, caso tenham acesso aos serviços 
adequados.  

Coordenar esforços a todos os níveis dos sistemas, formais e informais, para a proteção da criança. 
Na maioria dos países, a falta de uma comunicação e coordenação eficazes pode prejudicar o 
reforço dos sistemas na proteção. Esse facto foi observado ao nível ministerial, entre diferentes 
patamares do governo e em relações com as comunidades e a sociedade civil. Apesar de vários 
países terem grupos de coordenação que se centram num tema específico, tal como o Comité de 
Gestão na Nigéria que se centra na Força de Trabalho do Desenvolvimento Social, um secretariado a 
tempo inteiro é a melhor forma de gerir uma série de tarefas administrativas e de comunicação que 
são necessárias ao reforço dos sistemas. Criar abordagens colaborativas, nas quais a comunidade e 
os representantes da família são parceiros dos governos, é um desafio fundamental e também uma 
oportunidade de aprendizagem.  

Reforço da força de trabalho do serviço social 
Pôr planos em prática e políticas em ação depende das pessoas e se o que sabem e fazem vai ao 
encontro do que é necessário. Este documento descreve formas promissoras de reforçar a força de 
trabalho, mas será um desafio instituir avaliações sistemáticas e abrangentes da força de trabalho a 
todos os níveis, desde o nível ministerial ao atores comunitários, e disponibilizar formação e apoio 
de qualidade e contínuos. 

Tornar o trabalho dos sistemas acessível. 
Uma questão importante ainda tem de ser respondida apropriadamente: como se conseguem 
investimentos significativos que parecem ser necessários para levar a cabo uma mudança sistémica 
do setor? Apesar de alguns países terem demostrado que é possível iniciar o trabalho com um 
orçamento reduzido, ainda é demasiado cedo para afirmar que a dinâmica criada ajudará a mobilizar 
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as alocações orçamentais necessárias. O Maláui é o único país onde o processo conseguiu angariar 
uma ajuda adicional substancial do doador. 

3.3 Elementos Chave de um Sistema Sólido  

Existe uma base de conhecimento factual que está a aumentar e que resulta de estratégias 
promissoras e bem-sucedidas no que respeita ao reforço dos sistemas na proteção da criança na 
África subsariana. Apesar de ser necessário mais conhecimento, não é demasiado cedo propor 
alguns elementos chave que orientem as partes interessadas na adoção de uma abordagem 
holística. O objetivo é criar uma base para um entendimento partilhado das estruturas e funções de 
um sistema eficaz na proteção da criança. 
 

1.  Leis, políticas e regulamentações atualizadas têm como alvo e apoiam crianças vulneráveis, 
sendo consistentes com valores, princípios e convenções internacionais. Este elemento inclui 
a lei civil e consuetudinária (tendo em conta que os quadros legais estão a mudar à medida 
que nalguns países se estão a criar novas leis que visam a integração de ambas). 

2. A liderança e a governança manifestam-se a todos os níveis e são fundamentais para o 
reforço dos sistemas na proteção da criança. Ao nível nacional e regional, envolvem 
assegurar que quadros estratégicos de políticas existem e que são implementados e 
combinados com uma visão eficaz, criação de coligações e grupos de apoio para criar 
vontade política e legitimar os sistemas e o trabalho da proteção da criança. Ao nível local, 
isto significa que a família e os líderes comunitários participem ativamente e contribuam de 
forma continuada para os mecanismos comunitários de proteção da criança. No geral, um 
sistema sólido assentará em ligações eficazes entre a liderança e governança a nível local e 
nacional e terá em conta a concepção e responsabilidade do sistema. 

3. As questões de financiamento e orçamento assumem um papel fundamental no reforço dos 
sistemas na proteção. A abordagem de sistemas promove uma melhor mobilização de 
recursos através da utilização mais eficaz de fundos que já existem e do alavancamento de 
mais recursos que contribuam para novos resultados positivos para as crianças. Sinergias 
transetoriais constroem confiança para investimentos alargados de modo a reforçar os 
sistemas na proteção. O mesmo se aplica a exercícios de definição de custos, que são por 
natureza mais completos, baseados em melhores parcerias entre os atores e 
fundamentados em necessidades prioritárias, identificadas com maior cuidado, para o setor. 
Os resultados de uma planificação financeira eficiente, orçamentação e definição de custos 
contribuem para todos os outros elementos aqui descritos, mas são particularmente 
importantes para a colaboração e grupos de apoio que visam um aumento dos fundos. 

4.  Parcerias e mecanismos de coordenação asseguram a inclusão e participação de todos os 
atores relevantes que têm a responsabilidade de cuidar, proteger e salvaguardar o bem-
estar das crianças e das suas famílias. Isto inclui uma série de ministérios (e pode ser ao nível 
nacional e distrital) tais como segurança, social, género, saúde, educação e justiça. Inclui 
potenciais parcerias e coordenação com uma série de organizações da sociedade civil (CBO, 
ONG) assim como doadores que abordam questões de financiamento, funções e 
sustentabilidade. 

5. Estruturas de serviços de cuidados continuados prestam uma série de serviços desde a 
prevenção à proteção passando pela reintegração e promoção. Estas estruturas de serviços 
poderão incluir práticas integradas de gestão de casos, tais como estratégias sistemáticas de 
avaliação, planificação de caso, tratamento e acompanhamento. Processos específicos são 
adaptados tendo em conta se os serviços subjacentes são de prevenção, promoção ou de 
resposta. Para além disso, práticas padrão e linhas orientadoras adaptadas ao contexto local 
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são incluídas como parte de uma abordagem robusta à contextualização e implementação 
das estruturas de serviços. 

6. Uma força de trabalho de serviço social presta serviços essenciais de proteção de uma 
forma razoavelmente equitativa e qualitativa, tendo em conta limitações de recursos e 
circunstâncias. Inclui a força de trabalho formal e informal e requer relações consistentes 
entre os diferentes profissionais dos setores e vários tipos de trabalhadores. Inclusivamente, 
os prestadores comunitários informais ou tradicionais, tais como redes familiares e 
voluntários; documentação formal e mecanismos de monitorização de abusos dos direitos 
das crianças, partilha de informação e educação pública, participação da criança, formação e 
educação para os pais, voluntários da comunidade, transporte para clientes e pessoal de 
forma a facilitar o acesso a trabalhadores conforme necessário; comunicação vertical e 
horizontal.  

7. Medidas de equidade social identificam e abordam desigualdades refletidas em normas 
sociais tradicionais nas famílias e comunidades. Tais medidas incluem estruturas de justiça e 
segurança e procedimentos que abordam violência, abuso e exploração de crianças, tais 
como trabalho infantil, castigo físico e práticas tradicionais prejudicais como a MGF que 
normalmente refletem os papéis e estatuto do género. Estas estruturas e procedimentos 
são transversais à saúde, educação, proteção da criança e justiça, e incorporam estruturas e 
mecanismos legais, tradicionais e formais.  

8. Os mecanismos de apoio às crianças, famílias e comunidades estão na linha da frente da 
proteção e coparticipam em todas as questões acima mencionadas. Como resultado, existe 
um reconhecimento contínuo por parte de todos atores de que não se trata apenas de uma 
disponibilização ou prestação de serviços, mas também de uma procura de e participação no 
desenvolvimento das soluções, apoios e serviços que irão em última análise levar ao reforço 
eficaz dos sistemas na prática a nível da comunidade. 

9. Recolha de dados e sistemas de informação disponibilizam informação quantitativa e 
qualitativa que pode ser usada por grupos de apoio que pedem investimentos para uma 
problemática específica, tais como violência contra as crianças, trabalho infantil ou 
deficiência. Os dados também podem justificar investimentos para elementos específicos 
dos sistemas, tais como reforço da força de trabalho ou expandir a estrutura dos serviços de 
modo a que as crianças e famílias tenham opções para além das casas de acolhimento.  

3.4 Medidas práticas 

Baseado na extensa documentação e nas práticas promissoras descritas neste documento, abaixo 
listamos dez medidas práticas que as partes interessadas podem adotar para apoiar o reforço de 
sistemas na proteção da criança na África Subsariana.  

• Empregar processos de mapeamento e de avaliação para envolver as partes interessadas e 
para defender a mudança nos sistemas.  

• Trabalhar de forma cooperativa e colaborativa para definir prioridades e investimentos com 
planos de implementação concisos e que incluam objetivos a curto e longo prazo, bem como 
medidas graduais.  

• Criar processos que tenham em conta diferenciais de poder entre o governo e os atores da 
comunidade (o que pode perturbar a interação e as decisões). 

• Procurar formas através das quais a intervenção possa ser apoiada por trabalho a efetuar 
em áreas relacionadas, ou de como o trabalho possa ser alargado até às outras áreas de 
forma a apoiar uma mudança global dos sistemas.  
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• Da mesma forma, evitar tentar levar a cabo tudo em simultâneo ou esperar até que todo o 
projeto seja aprovado e financiado (a perfeição é inimiga do bom).  

• Evitar realizar investimentos avultados num grupo de intervenções que não tenham 
potencial para facilitar uma mudança nos elementos chave do sistema em geral. 

• No início, centrar as ações em qualidade e não em escala. Implementar em grande escala 
torna-se um objetivo a longo prazo, assim que a qualidade for alcançada. 

• Incluir abordagens de monitorização e avaliação simples e consistentes desde o início do 
processo de forma a identificar o progresso feito e informar de alterações para assegurar 
uma implementação eficaz.  

• Usar documentação e M&A para adotar uma abordagem ativa de gestão de conhecimento a 
níveis nacionais e regionais e para o diálogo no âmbito e entre os diferentes níveis e atores.  

• Documentar o impacto de abordagens inovadoras que possam ser partilhadas e 
implementadas a grande escala. E não se esqueçam de contar a vossa história. 

Oportunidades de investigação e aprendizagem 

• Desenvolver uma compreensão mais sofisticada das políticas de proteção da criança - como 
a política afeta as decisões dos governos e dos doadores. Os governos e os doadores têm 
preferências particulares por um tipo de políticas e programas? Quais são os condutores 
políticos dos processos políticos e as oportunidades para um compromisso futuro?  

• Avaliar e documentar o uso de problemáticas como ponto de partida para alavancar o 
reforço dos sistemas. Por exemplo, se a ênfase está em crianças afetadas pela SIDA, será que 
os problemas de violência contra as crianças recebem menos atenção? Se nos centrarmos 
nas crianças talibé, as quais são maioritariamente rapazes, será que isso vai levar à 
negligência de questões relacionadas com raparigas?  

• Considerar desenvolver tipologias do país que possam oferecer visões ao trabalho de reforço 
dos sistemas em países com contextos semelhantes. A investigação poderá analisar o papel 
das tradições legais ou de assistência social, do contexto de Estados frágeis ou pós-conflito 
ou dos Estados que se tornam mais integrados na economia global.  

 

Como conclusão  

Esperamos que este documento - e os projetos envolvidos na sua elaboração - tenha ajudado a 
estabelecer uma definição partilhada dos sistemas de proteção da criança e tenha identificado 
aspetos comuns das várias abordagens.  

De um modo fundamental, o trabalho de fortalecimento dos sistemas significa que os líderes e o 
pessoal no terreno têm de assumir uma perspetiva holística das intervenções. Que devem ser 
capazes de discernir que uma intervenção que tenha por alvo um elemento do sistema requer 
intervenções alinhadas em outras áreas, em simultâneo fortalecendo o sistema e alavancando 
recursos escassos de modo mais cuidadoso e assim aumentando a probabilidade de sucesso a longo 
prazo.   

A natureza exata de uma intervenção em particular irá variar de país para país e de contexto para 
contexto; no entanto, deve agora ser claro que o fortalecimento eficaz do sistema de proteção da 
criança requer abordar a interconetividade pelo menos a algum nível.  

Os vários exemplos de países incluídos neste documento indicam que uma grande quantidade de 
trabalho de qualidade está a ser efetuado para melhorar as vidas das crianças, famílias e 
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comunidades na África subsariana. Esperamos que o processo de documentação deste nível de 
atividade – e a continuação do mesmo – aumente o conhecimento e a base prática que pode, no 
futuro, conduzir os sistemas a melhorias. 
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