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ocidental para a proteção e a reintegração das crianças
em situação de vulnerabilidade (incluindo crianças em
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Prefácio

A convenção relativa aos Direitos da Criança (CDC), promulgada em
1889, e a Carta Africana sobre os direitos e do bem-estar da criança
[a Carta] em 1990 têm não só completamente mudado o nosso
olhar sobre a criança, que passou de uma posição de beneficiária
de cuidados e destinatária de serviços ao estatuto de uma pessoa
humana, certamente pequena e vulnerável, mas detentora de
direitos. É um passo gigantesco em frente!

to de cuidados e padrões regionais ao nível da África Ocidental para a
proteção e a reintegração das crianças em situação de vulnerabilidade,
incluindo para as crianças em movimento e os jovens migrantes. Esses
padrões foram promulgados em Novembro de 2011 aquando do Comité de pilotagem da Rede da Africa Ocidental [RAO] sob o impulso
da Fundação Suíça do Serviço Social Internacional (SSI). É de precisar
que esses Padrões representam um trabalho coletivo no qual participaram uma dúzia de ONGs, bem como os Ministérios de proteção
da criança de doze países da sub-região. Estes últimos validaram-no,
dando-lhe assim uma legitimidade e um valor quase vinculativo.

É igualmente um grande desafio para todos os Estados, para todos
Os Profissionais que trabalham com e para as crianças e para todos
os adultos que nós somos. Considerar a criança como uma pessoa a
parte inteira e não como o nosso bem, como a nossa propriedade.

O interessante no processo de desenvolvimento desses Padrões
refere-se sobre a aplicação que foi feita dos grandes princípios
dessas Convenções:

Mas essas convenções provocaram um outro efeito crucial: o de
desencadear um aumento de textos normativos para enquadrar
as diferentes atividades e os contextos diversos nos quais vivem e
participem as crianças. As linhas diretivas, recomendações e padrões
mínimos nos vários domínios aparecerem consequentemente, visto
que essas Convenções têm um valor holístico e compreendem
todas as situações da vida onde se encontram as crianças.

–– Não podemos tratar as crianças em situação de vulnerabilidade
no contexto de movimentos internos ou internacionais de
maneira discriminatória;
–– O critério de qualquer decisão deve ser o do princípio do interesse
superior da criança – para todos os decisores e nas todas das
decisões, sem exceção. Incluindo se as crianças encontram-se em
movimento. É uma passagem obrigatória;

Entre as novas ferramentas de implementação dessas Convenções,
este novo documento acaba de aparecer. Apresenta um procedimen-

3

quadro de ação que facilite o trabalho por além das fronteiras,
favorecem a colaboração entre os Estados concernentes e dêm
referências simples e claras a todos Os Profissionais, pouco importa
do país donde vierem.

–– A finalidade procurada de qualquer ação é de preservar a vida e
a sobrevivência da criança e de assegurar o seu desenvolvimento
harmonioso, por soluções que tomem em consideração o
presente, mas sobretudo que garantem o seu futuro; é um
desafio ainda maior quando se tratar das crianças em movimento;

A dinâmica implementada pela RAO entre os países da África
Ocidental deve continuar, reforçar-se e perenizar-se tanto ao nível
dos Estados como pela CEDEAO. É da responsabilidade dos Estados
libertar os meios humanos, técnicos, e financeiros para que os
cuidados das crianças respeitem Padrões mínimos de proteção.
É uma questão de credibilidade para todos os atores desta rede.
Trata-se de uma questão de eficácia no terreno, trata-se sobretudo
de uma questão de respeito da criança.

–– Aquando das diligências de cuidados da criança, ela tem o direito
de poder exprimir a sua opinião sobre a sua situação e sobre as
soluções encaradas; o adulto deve não só recolher a sua opinião,
mas deve leva- la em consideração. É necessário trabalhar com a
criança, mesmo se esta se encontra numa situação de mobilidade.
Lendo os Padrões propostos, nota-se muito rapidamente que
qualquer ação proposta focaliza-se sobre a criança, centro de todas
as preocupações e que a criança é considerada como pessoa a
parte inteira, fazendo sobressair os seus recursos e as suas relações.
Essas regras obedecem portanto a esta ideia que a criança é ao
mesmo tempo o centro da reflexão, mas não só como um objeto
de proteção, mas bem como um sujeito de direitos e como um
ser capaz não só de compreender a sua situação, mas também de
contribuir na elaboração de soluções possíveis.

Desejamos que esses Padrões não mantem-se o apanágio da RAO,
mas que inspirem outros programas, outras redes e outros países
diferentes dos que fazem parte da RAO, porque representam
sem sombra de dúvidas uma ferramenta eficaz de cuidados das
crianças!
Estamos impacientes de vê-los implementados!
Senhor Jean Zermatten
Presidente do Comité da ONU dos direitos da criança

As oito etapas foram identificadas para os cuidados da criança,
etapas que constituem a base sobre a qual foram definidas as regras
minimais sempre a respeitar, incluindo no caso de urgência. Esses
Padrões respondem também a uma exigência das convenções e à
obrigação dos Estados de preocuparem-se com todas as crianças
que se encontram sobre o seu território; oferecem portanto um

Senhora Agnès Kaboré Ouattara
Presidente do Comité africano de peritos sobre os
direitos e o bem-estar da criança
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Introdução

Procedimento de cuidados e Padrões regionais da África Ocidental para a proteção e
a reintegração das crianças em situação de vulnerabilidade (incluindo crianças em movimento
“children on the move” e jovens migrantes)

melhor. Muitas vezes, fogem das condições económicas, socias,
culturais, políticas ou climáticas difíceis que as impedem de crescer de uma maneira que garanta os seus direitos ou de se imaginar um futuro.

Os movimentos migratórios aceleram-se num mundo cada vez
mais globalizado. Um grande número destes migrantes está
constituído por menores que se deslocam acompanhados ou
não. No momento em que a migração contribui de uma maneira
evidente ao desenvolvimento do potencial humano pelos
intercâmbios sociais, culturais, económicas ou profissionais,
as condições nas quais se efetue hoje a migração provoquem
igualmente efeitos perversos para os migrantes mais vulneráveis
e dentre eles as crianças.

Vulneráveis e a falta de acompanhamentos protectores, são
muitas das vezes vítimas de violências praticadas pelos traficantes ou pessoas mal-intencionadas que as exploram para tirar
proveito do seu corpo ou da sua força de trabalho. Muitas vezes isoladas, essas crianças não têm meio para regressar junto
aos pais. Apesar do seu número crescente, as medidas regionais
para a proteção das crianças são sempre insuficientes para cobrir as suas necessidades e garantir os seus direitos.

Em África Ocidental, milhares de crianças e de jovens abandonam cada ano as suas famílias induzidas por falta de acesso
aos cuidados de base, à educação, ou a procura de um futuro
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Um esforço regional para a proteção das crianças
Conscientes da necessidade de agir, os países da África Ocidental decidiram se unir e de trabalhar juntos para melhorar
os cuidados dessas crianças. Desde 2005, desenvolveram-se
progressivamente cooperações operacionais entre três países da
sub-região até constituir uma rede regional de ação compreendendo 12 países e que estender-se-á no conjunto dos 15 países
membros da CEDEAO no final de 2012.

cooperação são o trabalho social em rede, a complementaridade
e a mutualidade dos recursos humanos, matérias e financeiros
tanto ao nível dos Estados, da sociedade civil como dos parceiros
internacionais.
A RAO é uma ferramenta funcional à disposição dos países da
África Ocidental, permitindo uma coordenação entre os sistemas
nacionais de proteção da infância. Ela oferece o quadro e os
instrumentos permitindo garantir um cuidado transnacional de
qualidade das crianças necessitando uma reintegração entre o
país de acolhimento e o seu país de origem, e até mesmo um
país terceiro.

A Rede da África Ocidental para a proteção das crianças (RAO)
deu-se como missão principal a proteção transnacional das
crianças e jovens migrantes que se encontram nas situações
difíceis, tendo como finalidade a sua reinserção social,
contribuindo assim a criar com e para elas perspetivas de futuro.

O primeiro critério de intervenção da RAO é a vulnerabilidade
na qual encontra-se a criança ou o jovem migrante. Pelos
mecanismos de cooperação estabelecidos entre os atores, a RAO
permite conduzir avaliações sociais das famílias, precondição
indispensável a qualquer regresso da criança ao seu seio origem.

Para atingir esta finalidade, a RAO desenvolve ao nível regional
mecanismos de cooperações entre atores estatais e a sociedade
civil dos países da CEDEAO. Os princípios-chaves desta

Year of integration in WAN – 2005-6 : Senegal, Mali, Guinea Bissau; 2007: Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea; 2008:
Niger; 2010: The Gambia 2011: Benin, Ghana, Nigeria, Togo; 2012: Capo Verde, Liberia, Sierra Leone
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Um procedimento comum de cuidados da criança
O procedimento de cuidados desenvolvido neste documento,
bem como os Padrões que nele são propostos, apoiam-se
em práticas dos países da sub-região e em experiência de
reintegrações individuais de cerca de 2’000 crianças desde de
2005.O desenvolvimento metodológico teve como quadro as
reuniões regionais dos membros da RAO (autoridades e ONG)
bem como uma iniciativa do Senegal sustentada pelo UNICEF
visando implementar Padrões mínimos de cuidados das crianças
em situação de vulnerabilidade nos três departamentos:
Guediawaye, Kolda e Ziguinchor. Assim, os Padrões propostos
encaram as situações permitindo agir sobre a vulnerabilidade da
criança não só durante o seu movimento ou à destinação, mas
igualmente na sua comunidade de origem ou de reintegração.

2008 : Níger 2010 : Gambia 2011 : Benim, Gana, Togo 2012 :
Cabo Verde, Libéria, Serra Leoa.
Destinada a apoiar os profissionais no seu trabalho quotidiano,
esta metodologia quer ser uma ferramenta prática permitindo
escutar e trabalhar com as crianças visando todavia garantir a
sua participação para desenvolver as suas próprias soluções.
Enfim, pretende avançar a responsabilidade e o dever de cada
ator da sociedade em assegurar-se do bem-estar das crianças,
tanto tratando-se das famílias, das comunidades, dos docentes,
das autoridades tradicionais ou religiosas, dos empresários, das
ONGs como do Estado.
O procedimento propõe oito etapas nos cuidados à criança, partindo
da identificação e da proteção da criança até ao seguimento
da sua reintegração, passando pelo reforço das capacidades
socioeconómicas dos familiares. Em cada etapa está associada
um padrão visando garantir a qualidade de cuidados da criança.

Anos de integração dos países na RAO – 2005-6: Senegal, Mali,
Guiné-Bissau 2007 : Burkina Faso, Costa de Marfim, Guiné
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Para uma harmonização dos Padrões mínimos
O conteúdo deste documento pretende ser:

durante todo o seu acompanhamento.

–– Um método de trabalho contribuindo à harmonização de
cuidados das crianças e de garantir em cada etapa do processo
das reintegrações nacionais e transnacionais que têm em
conta o interesse superior da criança.

–– Um procedimento permitindo a formação de uma cadeia de
intervenientes, constituída por serviços estatais, ONGs, família
e comunidade, a fim de fornecer um acompanhamento
protetor à criança durante o seu cuidado e mais além.

–– Um incentivo para os profissionais a se interessar da criança
como pessoa assegurando uma escuta atenta e a sua
participação real.

–– Um recurso permitindo sustentar os pais e a comunidade e de
velar para que cada criança tenha uma pessoa de referência
que a acompanha com consideração e empatia.

–– Uma atitude visando aplicar uma abordagem individual com
base sobre o respeito da criança, sobre as suas competências
bem como sobre os seus recursos a fim de poder ser ator da
sua própria vida.

Empírico e conforme às normas dos países, este documento
baseia-se sobre o saber-fazer já existente na sub-região. Ele
o enriquece e o propõe sob forma de um procedimento de
cuidado qualitativo e organizado em etapas distintas. Perfectível,
estando a evoluir e a desenvolver-se ao mesmo tempo que a sua
implementação e da sua avaliação. Se um quadro de intervenção
for fixado, os Padrões de cuidados da criança devem em seguida
ser adaptados às necessidades do menor segundo a sua idade, a
sua maturidade e o seu meio.

–– Um meio que dá o direito a cada criança para uma reintegração
personalizada que leva em conta o desenvolvimento da sua
personalidade por medidas sociais, educativas ou profissionais.
–– Uma ferramenta permitindo aos profissionais em
questionarem-se sobre as boas questões em cada etapa de
cuidado da criança a fim que esta seja tratada com respeito
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Mobilizar os recursos de todos os atores
Uma das medidas de apoio necessário à implementação deste
procedimento desses Padrões é a formação dOs Profissionais
nos diferentes países. Ao nível dos Estados, a advocacia deve
continuar e reforçar-se para que mecanismos de monitoring
possam ser disponíveis no seio de cada sistema de proteção.
Com efeito, a fim de avaliar o impacto, deve ser possível verificar
a implementação e a qualidade dos Padrões de cuidados das
crianças. Enfim a comissão da CEDEAO deverá ser mais do
que nunca encorajada nos seus esforços para desenvolver

uma verdadeira política regional de proteção das crianças e
dos migrantes. Com efeito, vários desafios nos quais a África
Ocidental deve fazer frente são de natureza regionais e portanto
as soluções desenvolvidas devem também sê-lo, nomeadamente
em relação com a proteção dos grupos mais vulneráveis.
Só uma mobilização e uma responsabilização de todos permitirão
a cada criança ser protegida, de beneficiar de relações afetivas
estáveis e crescer condignamente num ambiente oferecendolhe perspetivas.

Rede África Ocidental para a proteção das crianças (RAO) www.resao.org
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Problemáticas e grupos de crianças vulneráveis em África Ocidental
Esta lista é dada a título de exemplo e não pretende à exaustividade.
Ademais, a termologia pode ser diferente segundo os contextos.

Problemáticas e grupos alvos
Crianças em situação de migração (precoce, perigosa, não acompanhada, ilícita).
Crianças em situação de trabalho ilícito (idade, atividades praticadas, clandestinidade).
Crianças em risco ou vítimas de exploração (pelo trabalho ou sexualmente).
Crianças em risco ou vítimas de tráfico (interno ou transnacional)
Crianças vítimas de maus trato e de abusos (nas casas, lugares de trabalho ou nas instituições onde elas são colocadas).
Crianças privadas de acesso aos cuidados e à educação (esta privação podendo ser a causa ou a consequência de uma
saída em mobilidade).
Crianças órfãs, perdidas ou abandonadas.
Crianças em situação de rua
Crianças afetadas pelas crises, catástrofes e conflitos (refugiadas, deslocadas, associadas a grupos armados)
Casamentos precoces e forçados (saídas prematuras/forçadas do meio familiar e riscos de abusos/exploração sexual e
pelo trabalho num ambiente não protetor).
Menores em conflito com a Lei (entradas em conflitos durante a mobilidade ou partidas em mobilidade por causa de um conflito)
Praticas tradicionais nefastas (MGF, casamentos forçados, discriminação de crianças chamadas feiticeiras, etc.)
Famílias separadas (conflitos familiares, divórcios, etc.)
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Grupos de crianças vulneráveis engajadas na mobilidade, o trabalho,
a exploração e o tráfico

Crianças concernentes pela mobilidade
Crianças móveis em situação de trabalho
(migração, colocação, nomadismo)
Crianças móveis em situação de
exploração e/ou do mau trato
Crianças móveis em situação de
piores formas de trabalho
Tráfico

Deve-se ter em conta que uma situação de vulnerabilidade pode produzir-se em qualquer momento
do percurso da criança: tanto antes da sua partida, durante a sua deslocação, como à destinação ou
aquando do seu regresso no seu meio de origem ou de integração.
11

Principios diretores gerais
Preambulo

– Qualquer intervenção sobre a criança deve fazer-se no respeito ao quadro legal e regulamentar.
– A finalidade de qualquer intervenção deve ser a reabilitação e a reinserção da criança.
– A intervenção deve-se ter em conta das culturas e dos valores da criança, da sua família, do seu
meio.
– Qualquer intervenção deve inscrever-se num código de conduta.
– As crianças devem ser consideradas não só como as vítimas com necessidades de proteção,
mas antes de tudo como indivíduos capazes, com talentos, recursos, competências e soluções
parciais para remediar a sua situação.

1

Principios diretores gerais

Conselhos para melhorar a implementação

Cada crianca e um indivíduo a parte
inteira. O processo conduzindo ao
restabelecimento da sua situação e da sua
reintegração deve ser individualizado e
deve garantir o respeito do principio do
seu interesse superior.

Muitas instituições /centros de acolhimento criam regulamentos e processos,
em detrimento da tomada em conta das necessidades especificas de cada
criança tomada individualmente.
Cada criança é um indivíduo à parte inteira, e pode portanto ter respostas
diferentes segundo seus antecedentes, seu meio, sua idade, seu sexo, sua
identidade cultural, nada menos que sua personalidade e eventualmente o
tipo de vulnerabilidade (s) que apresenta.
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2

Respeitando as diferenças entre cada
criança, nenhuma dentre elas deve ser
vítima de uma discriminação baseada
sobre a idade, o sexo, a nacionalidade,
a raça, a língua, a religião, a origem étnica
ou social,
o nascimento ou o estatuto social.

Todas as crianças, sejam elas estrangeiras ou nacionais, têm direitos à
mesma proteção e são detentoras dos mesmos direitos fundamentais.
Os profissionais devem respeitar da mesma maneira todas as crianças,
quaisquer que sejam seu meio de proveniência, sua religião ou seu estatuto
social.

3

Nenhuma criança, em nenhum momento,
deveria ser detida.

Medidas alternativas à detenção devem ser utilizadas sistematicamente
para garantir a segurança da criança.
Os locais de acolhimento não devem em nenhum caso assemelhar-se às
prisões.

4

Cada crianca tem o direito à intimidade e
à confidencialidade; esse direito deve ser
respeitado em qualquer momento.

Todas as medidas necessárias à proteção da intimidade e da identidade das
crianças em situação de vulnerabilidade devem ser tomadas.
Informações que poderiam permitir a identificação de uma criança ou da
sua família não devem ser divulgadas ao público ou a média.
As crianças não devem em nenhum caso ser forçadas, ou sentir-se forçadas
a falar aos jornalistas.

5

Em qualquer momento, cada criança
deve ser protegida de qualquer forma
de negligência ou de abuso físico e/ou
psicológico (incluindo os abusos verbais)

Este princípio estende-se à proteção das crianças contra os traficantes, a
comunidade, a família, os médias e outros indivíduos.
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6

O ponto de visa de cada criança deve
ser procurado ativamente e levado em
consideracao.

A participação da criança deve ser favorecida em todas as etapas do
restabelecimento da sua situação e da sua reintegração.
Devemos dar relativamente a criança um peso apropriado em função da
sua idade, da sua maturidade e do seu interesse superior.
Cada criança deve ser encorajada a forjar a sua própria opinião e a participar
nas decisões que lhe dizem respeito.
Os Profissionais não devem nunca partir do princípio “que sabem melhor”
mas, pelo contrário, implicar sempre a criança nas decisões que lhe dizem
respeito

7

Cada criança deve ser informada dos
seus direitos, tanto como das suas
responsabilidades.

As crianças segundo sua maturidade e suas capacidades devem ser
informadas do processo de restabelecimento da sua situação e sua
reintegração; devem ser informadas dos seus direitos durante seu
acolhimento na instituição / o centro, bem como nos serviços à disposição
e perspetivas para uma reunificação familiar.
Além disso, o sentido das responsabilidades, da confiança e do respeito
dos outros deve ser ensinado a essas crianças (por exemplo implicando-as
nas tarefas quotidianas adaptadas à sua idade e à suas possibilidades).

8

Cada crianca deve ser tratada com
respeito, afeção e dignidade. A sua
independência e sua resiliência devem ser
favorecidas em conformidade com sua
idade e seu grau de maturidade.

Para manter o sentido da independência das crianças a longo prazo,
Os Profissionais devem empregar uma abordagem participativa que dê
a oportunidade às crianças capazes de tomar as suas próprias decisões.
Uma abordagem com base unicamente sobre o bem-estar imediato da
criança será menos perene, porque não ajuda as crianças para a vida fora
da instituição / do centro de acolhimento.
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9

Nenhuma crianca deve ser separada da
sua familia, a não ser que haja riscos de
negligência, de abusos ou de exploração.

Um direito fundamental das crianças é o de viver com a sua família.
Há meios de ajudar as crianças e a sua família a resolver os seus problemas,
sobretudo se a criança manifesta o desejo de regressar em família.
Quando há provas que a criança foi, pelo passado, vítima de violência
doméstica, quando há ameaças de exploração ou outras provas de
negligência provável no seio da família, então alternativas à reunificação
familiar devem ser consideradas como sendo do interesse superior da
criança.

10 Para cada criança, a familia ou arranjos

Medidas familiares ou comunitárias podem ser tomadas mesmo no caso
de um acolhimento na instituição (preservação dos laços entre a criança e
a sua família / a sua comunidade).
A tomada em consideração do bem-estar e da segurança da criança é
essencial.

11 As instituições devem trabalhar em rede

As redes de cooperação especializadas são mais eficazes e mais eficientes.

12 Os Profissionais devem ser formados e

Cada pessoa em contacto com a criança compreende que esta é uma
personalidade tendo o direito de ser escutada e de participar em todas
as decisões que a dizem respeito, em acordo com a sua idade e a sua
maturidade.

comunitários devem ser favorecidos em
relação ao acolhimento na instituição.

para assegurar a cada criança cuidados
físicos e emocionais apropriados num
quadro que favorece o seu desenvlvimento
adequerir experiência nos cuidados das
crianças. Adoptem a boa atitude estando a
escuta das crianças.

13 Qualquer interveniente deve respeitar um

código de conduta em relação a proteção
da criança.

As instituições que trabalham com crianças devem adotar uma política de
proteção da infância que qualquer empregado deve conhecer e assinar.
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A ABORDAGEM CENTRADA SOBRE A CRIANÇA
A diligência de cuidados focaliza-se
sobre a criança, que está no centro de
todas as preocupações.

A criança é tomada em conta na qualidade
de pessoa a parte inteira, insistindo sobre
os seus recursos e suas relações.

Estabelecimento de um plano individual de cuidados por cada criança
Laço de confiança com uma pessoa de
referência por cada criança

A criança tomada na qualidade
de indivíduo a parte inteira.

Trabalho sobre os recursos
do jovem

A avaliação e o seguimento regular da
situação da criança e da sua evolução,
com ela e todas as pessoas envolvidas.

O trabalho sobre as competências de vida
do jovem (a capacidade a se cuidar; as
competências socias e de comunicação),
bem como o apoio necessário.

O trabalho com os pais e a família
(assegurado no terreno pelos atores
da Proteção da Infância

O trabalho sobre a integração social e o
projeto profissional segundo os recursos
e as possibilidades do jovem.
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Os cuidados de qualidade, centrados sobre o jovem, incluem:
– Um trabalho sobre as competências de vidas, as competências sociais e a tomada
em conta das redes sociais formais e informais
– A cooperação interinstitucional e a formação
– Um melhoramento das infraestruturas adaptadas às capacidades de cada serviço

Desenvolver uma visão comum é uma
maneira de cooperar na proteção da
infância

Assegurar serviços adaptados às
necessidades específicas de cada
criança (trabalho multidisciplinares)

Desenvolver a complementaridade
entre os serviços do Estado e as
ONGs

Assegurar serviços adaptados às
necessidades específicas de cada
criança (trabalho multidisciplinares)

Implementar cooperações
transnacionais em rede,
no respeito dos Direitos da Criança

Desenvolver mecanismos de
seguimento a longo prazo por
cada criança.

Objetivo: Para que cada jovem possa crescer em segurança num ambiente
relacional estável e com um quadro para criar-se perspetivas de futuro.
A integração dos jovens depende da responsabilidade da sociedade no seu conjunto.
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Processo a aplicar conduzindo a uma solução durável para a criança

Início do processo e atitude.

Desenvolver uma solução durável para a criança, logo que as
informações essenciais forem recolhidas (incluindo a busca da
família e uma análise dos riscos).

Identificar a criança potencialmente vulnerável e na
necessidade de proteção e de assistência. Reconhecer
que a criança tem também capacidades, forças e valores.
Procure as opiniões e as perspetivas da criança no
decorrer do processo a fim de desenvolver uma solução.
Assegurar-se que a criança está segura e protegida contra
possíveis ameaças.
Organizar um alojamento satisfatório, habitualmente num
centro seguro ou numa família de acolhimento a curto ou a
meio prazo (lugar especialmente previsto para as crianças).
Assegurar que um adulto toma a responsabilidade da criança
à longo prazo: um referente temporário (se a criança não está
com os pais).
Efectuar uma análise intermediária das necessidades da criança
e assegurar os serviços urgentes de saúde, e outros serviços
necessários.

Implementar a solução durável decidida e preparar um plano
individual de reintegração por cada criança em movimento.
Implementar a integração social (para uma possível reunificação
familiar, ou pela colocação numa família de acolhimento, ou
– para as crianças mais crescidas – pela organização de uma
vida independente) e fornecer para cada criança os serviços
necessários segundo as suas necessidades.
Preparar uma futura entrada no mundo profissional reintegrando
a criança na escola (se está ainda na idade escolar obrigatória)
ou dando lhe um aproveitamento escolar ou uma aprendizagem
/ uma formação profissional.
Assegurar que os progressos da criança sejam seguidos. Tomar
medidas para evitar o risco de estigmatização da criança, da sua
família e da sua comunidade.
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As oito etapas de cuidados das crianças e os atores envolvidos
A participação da criança baseia-se em primeiro lugar sobre a sua escuta.
Essas duas dimensões da proteção que são a escuta e a participação são princípios transversais a todas as etapas de cuidados das crianças.

As oito etapas são:
As oito etapas da
cadeia de intervenção
do “pacote mínimo
de cuidados” das
crianças em situação de
vulnerabilidade.

Essas 8 etapas
constituem a base
sobre a qual foram
definidos os Padrões
mínimos

1. A identificação da criança: os trabalhadores sociais, policias, agentes comunitários, etc.
2. O cudado ou acolhimento urgente da criança: o pessoal dos centros de acolhimento.
3. O estudo da situação pessoal da criança: os intervenientes sociais e a pessoa de referência.
4. A avaliação da situação familiar e do meio da criança: os intervenientes sociais do país de
origem da criança.
5. As alternativas para a colocação das crianças fora da sua família: os intervenientes
sociais e a pessoa de referência da criança.
6. A reintegração social e profissional da criança: Os intervenientes sociais e a pessoa
de referência da criança.
7. O seguimento da criança após seu regresso na sua família e / ou na sua comunidade:
A pessoa de referência da criança e os atores comunitários.
8. O apoio ao desenvolvimento das capacidades socioeconómicas da família e da
comunidade: Pais, membros da família e da comunidade.
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Escutar e fazer participar a criança é uma atitude que qualquer
pessoa em contacto com ela deve ter
É uma solicitação constante a assegurar durante todo o processo de cuidados
das crianças.
Quatro máximas qualificam a escuta e a participação da criança:
A criança é reconhecida na qualidade de pessoa a parte inteira e está implicada no estabelecimento
de uma relação afetiva positiva.
A criança é um sujeito de direito – as suas apreciações, seus receios e seus sonhos são importantes
para a compreender e desenvolver soluções duráveis para e com ela.
A criança é encorajada para exprimir a sua opinião, os seus pontos de vista, as suas preferências,
os seus desejos e as suas ansiedades.
As razões da vulnerabilidade da criança são a explorar e a compreender para melhorar a sua situação
A escuta e a participação são as chaves da reconstrução e da redução do stress.
Aceite sem preconceitos a criança na qualidade de pessoa a parte inteira.
Desenvolver uma boa relação de cooperação entre se e a criança.
Adote uma boa atitude de escuta, de empatia, e de respeito.
Ajude a criança a encontrar uma lógica e um sentido a sua vida.
Ajude a criança a desenvolver a sua auto-estima.
Desenvolva um clima de confiança entre se e a criança.
Não tenha preconceitos, evite de estigmatizar a criança, não a categorize.
Reformule o que a criança diz para assegurar-se da compreensão mutual.
Desenvolva uma abordagem individual porque cada criança é única pela sua personalidade,
suas experiências de vida e a sua vivência.
Seja consciente que a criança ela mesma é maior conhecedora da sua existência.
Faça participar a criança e a sua família a procura de soluções.
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Atitudes a adotar pelas pessoas enquadrando a criança.
“Se desenrasquei-me, é antes de tudo porque encontrei uma pessoa que acreditava
sinceramente em mim”.
Respeitar o direito da criança à confidencialidade e à intimidade.
Procurar a participação ativa da criança: Encorajar a criança a exprimir os seus interesses,
os seus desejos, os seus receios e suas ansiedades.
Manifestar a simpatia, mostrar à criança que ela é importante e fazer tudo para a compreender.
Ajudar a criança a desenvolver o seu potencial.
Em vez de estudar as fraquezas, as carências e os meios de compensá-las, começar por procurar
as forças e como utilizá-las.
Em vez de diagnosticar os problemas e trazer soluções todas feitas, diagnosticar os direitos,
as necessidades e as forças da criança, da sua família, e da sua comunidade e tentar mobilizar
as suas forças para encontrar soluções.
Apoiar a criança na tomada de consciência da sua identidade, das suas forças próprias
que a ajudarão a construir-se e a edificar-se um futuro mais estável.

As atitudes e as condições mais apropriadas da parte da pessoa de referência
para estabelecer uma relação de confiança
Estabelecer relações significativas, calorosas e estáveis com a criança (olhar, escutar, empatia,
gestos, palavras).
Explicar à criança o seu papel e a maneira de cooperar com a criança (a vossa disponibilidade,
o vosso interesse para ela, a reciprocidade do contato, a confidencialidade).
Explorar com a criança todos os laços positivos entre a sua vida e a vida no seu redor – sempre
são laços positivos que dêem o sentimento articulado ou não que a vida tenha um sentido
(hobby, amigos, família, projetos, crenças não violentas, beleza…)
Descobrir com a criança a partir de objetos modestos (utilizando jogos, desporto, expressão
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artística, dando-lhe responsabilidades) as suas necessidades, as suas forças e os seus interesses.
Escutar com uma grande sensibilidade a criança e aquilo que não consegue dizer
(a criança tem coisas de que não é capaz de falar e devemos respeita-la).
Valorizar as relações crianças à crianças pois que o papel dos grupos de pares é muito importante.
As forças exprimem-se às vezes em comportamentos negativos: como faze-las aparecer como
fatores de crescimento potencial?
Deixar a criança fazer a aprendizagem através de vários exercícios das suas aptitudes ligadas ao
contexto local (como entrar em contacto, como solicitar ajuda, ficar calmo, etc.) e demonstrar
a criança que a sua atitude pode influenciar o desenvolvimento das coisas.
Encorajar a criança a exprimir-se por meios diversos, mas não a forçar a responder.
Escutar as suas opiniões face às mudanças desejáveis por ela mesma, na sua família e na
sua comunidade.
Ter em conta a opinião da criança em todas as escolhas propostas e todas as decisões.
Informar a criança da importância dada a sua opinião.
Trabalhar com as crianças em grupo sobre a sua vivência, o seu presente e seus sonhos
futuros para construir um projeto de reinserção.
Desenvolver a própria estima da criança a partir dos elementos anteriores, mas também
através de encorajamentos, de críticas construtivas e de objetivos realizáveis.
Respeitar, proteger e desenvolver a diversidade dos recursos culturais.
Deixar participar a criança na definição das medidas que a dizem respeito ,desde os objetivos
até aos critérios da avaliação.
Introduzir a criança no que é bom e difícil no seu meio cultural par melhor guiá-la
e prepará-la na sua vida futura.
Sustentar o sentido da autonomia da criança.
Como assegurei a participação?
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A IDENTIFICAÇÃO
DA CRIANÇA
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Osseynou (10 anos) vive desde dois anos na rua
Osseynou*é uma criança de 10 anos encontrada na estacão de
passageiros de Kayes (Mali) por uma monitora da ONG Espoir Pour les
Enfants (EPE)*. (Esperança Para as Crianças). Dormia na rua e não tinha
nenhuma relação na cidade. Era evidente que este rapaz estava numa
situação de aflição.
Primeiramente, a monitora estabeleceu um primeiro contacto com o Osseynou. Para o pôr
em confiança, ela começou a se apresentar ela mesma, depois apresentou a sua ONG, a sua
missão, os seus objetivos. Em seguida, com uma atitude de respeito e de empatia, ela recolheu
algumas informações relativas ao Osseynou fazendo -lhe perguntas: donde vieste? Quais são
as circunstâncias da tua presença na rua? Progressivamente, a monitora conseguiu obter a sua
confiança, e as informações necessárias para poder o ajudar da melhor maneira possível.
*Nomes fictícios
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Etapa 1: A identificação da criança
Primeiro contacto: ir ao encontro das crianças e tratá-las com dignidade e
respeito; mostrá-las que estamos interessados em ajudá-las como indivíduos.

A identificação fez referência a um conjunto de intervenções educativas e
socializantes da criança, desenvolvidas pelos intervenientes de uma instituição
de ação social pública ou privada. Ela assegura o direito à proteção contra
qualquer forma de abuso, de violência e de exploração.
A identificação representa um mecanismo de apoio aos cuidados da criança
A família
pela família quando ela encontra-se confrontada a graves dificuldades. O
último objetivo dessa caminhada de cuidados visa a reparação e a restauração
dos laços familiares da criança para que a criança possa reconstruir-se.
As intervenções devem ser planificadas, codificadas e desenvolvidas por
uma organização competente.
A comunidade Entre outros mecanismos comunitários, os Comités de alerta precoce são
estruturas informais, formadas de pessoas da comunidade, sensibilizadas para
o efeito e cuja tarefa é identificar as crianças que têm direito a uma proteção.
São ligados a um serviço comunal / regional capaz de intervir no acolhimento.
A identificação é conduzida por intervenientes profissionais reconhecidos
Os
legalmente, habilitados e capazes de reconhecer as crianças em situação
profissionais
de vulnerabilidade e acolhe-las eventualmente. Baseia-se sobre métodos de
abordagem empática das crianças e de estabelecimento de uma relação de
diálogo e de confiança mutua que permitirá, chegado o momento, propor
à criança o modo de cuidado/acolhimento apropriado.
A criança
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Etapa 1

Quadro ético
Motivar a criança a encontrar uma alternativa a sua situação,
num ambiente mais protetor
Considere a criança como uma pessoa única com dignidade e respeito, em qualquer momento.
Aproxime a criança numa perspetiva da proteção (segurança física e emocional); assegure a
satisfação das suas primeiras necessidades (alojamento, alimentação, higiene e educação) e uma
reintegração rápida, se possível num ambiente familiar.
Assegure o mas alto nível de proteção possível.
Considere a criança na sua realidade psicológica e na realidade do ambiente onde estabelecem-se
as suas relações sociais.
Crie um quadro que permita à criança de refletir na sua situação com pessoas de confiança que
estão na sua escuta a meio prazo e não só para a sua sobrevivência (lugar de dia e lugar de escuta).
Conhecer e respeitar o quadro legal da proteção da criança.
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Atitudes a adotar pelas pessoas enquadrando a criança
Dirigir-se para crianças em situação de vulnerabilidade para ajudá-las a
desenrascar-se
Assegurar-se que o interesse superior da criança é o critério de qualquer cuidado da criança.
Oferecer uma relação nos lugares e nos momentos onde a criança evolui. Se esta oferta relacional
for aceite livremente pela criança, permitirá o estabelecimento de uma relação de confiança entre
a criança e o trabalhador social durante encontros e intercâmbios.
Estabelecer uma relação com base sobre uma abordagem empática com a criança e procurar o
diálogo e a confiança mútua.
Convidar a criança no momento oportuno a ir a um “ponto do encontro/ de referência” do
tipo centro de acolhimento, refúgio provisório, para comprometer-se no seu processo de
“restabelecimento”. Esta formalização da relação marca o ponto de partida do andamento para
uma estabilização da situação da criança
O respeito pela condição particular de cada criança na qualidade de pessoa em desenvolvimento e
a dimensão educativa sobressaiam durante todo o processo dos cuidados da criança.
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Etapa 1

Acolhimento psico-médico-social
Respeitar as condições particulares próprias à cada criança
Assegurar, primeiramente as necessidades primárias da criança.
Interessar-se das soluções propostas pela criança. As modalidades da ação dependem da
particularidade de cada situação individual, em função da personalidade da criança e no seu meio.
–– os fatores da sua vulnerabilidade
–– os fatores de perigo nos quais ela está exposta
–– as circunstâncias próprias à sua família e à sua comunidade de origem.
Todos esses fatores contribuem a estabelecer um caso único cujas especificidades devem ser
analisadas antes de qualquer decisão relativa à ação.
Propor a criança perspetivas e soluções para sair da sua situação de vulnerabilidade.
Organizar encontros com jovens e pedir as suas experiências que os permitiram sair da sua
situação de vulnerabilidade.
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Etapa 1

Aspetos transnacionais

Atividades

País de
acolhimento

Assegurar-se que a criança nos compreende (=verificar
que a criança nos compreende bem; tentar se possível
fazer a primeira conversação pelo menos na sua língua
materna).

X

Assegurar-se da nacionalidade da criança

X

Obter informações para assegurar a pesquisa da família
no país de origem.

X

País de
origem

Obter informações sobre o tutor legal (pais, outros?).
Informar-se sobre a trajetória de vida da criança. (p. ex. :
onde vivia ela até agora?

X

Informar-se sobre os laços sociais que desenvolveu no
país de acolhimento (sua segunda comunidade).

X

Assegurar uma assistência psicossocial, sobretudo no
caso de crianças intercetadas / referidas pelas forças de
ordem.

X

Integrar a sua comunidade de origem no processo de
identificação

X
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X

Checklist

Em que deve eu pensar nesta fase?
Quais são os fatores de motivação para que a criança aceite os
cuidados/acolhimento?
Escute a criança e descobre a sua situação e defina com ela o que está no
seu melhor interesse.
A sua situação atual representa um grande perigo para a criança?
A sua situação atual não lhe oferece mais perspetivas (a atratividade da
liberdade de viver de maneira autónoma e sem apoio familiar não existe
mais).
A participação da criança na planificação dos seus cuidados é um aspeto
importante.
O esforço de viver nesta situação é mais importante que o benefício que
podemos ter dela.
O projeto de reinserção é apoiado favoravelmente por seus camaradas.
Um encontro com um membro da família ajuda a reatar os contactos com
a sua família.
Sustentar o desenvolvimento cognitivo, emocional, físico e social são
essenciais para ajudar a criança a realizar o seu pleno potencial.
Os contatos regulares com os trabalhadores sociais oferecem novas
perspectivas para a criança integrar-se na sociedade.
Sou ativamente interessado nas soluções que a criança ela mesma já
encontrou.
Como assegurar a participação da criança durante esta fase?
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Quais são as minhas atividades concretas?
Não suponha que já sabe a perspetiva da criança
e aquilo que é melhor para ela
Estabelecer um laço de confiança.
Assegurar as primeiras necessidades da criança.
– alimento
– saúde
– higiene
Dialogar regularmente com a criança e escutar
as suas perspetivas e suas inquietações.
Mostrar perspetivas fora da rua.
Organizar grupos de palavra com jovens que
tiverem um passado semelhante.
Organizar ateliês de reflexão sobre o seu passado,
presente e futuro.
Assegurar uma cooperação estrita com os comités
de alerta comunitário e a polícia.
Assegurar uma cooperação com os centros de
acolhimento.
Tentar compreender a sua eventual motivação
de ficar na rua.

Etapa 1

Sinais de alerta
All the Sinais de Alerta require involvement by the intervening party who
must accompany A criança through all possible choices, fully respecting
his/her perspectives and opinions.
O conjunto de sinais de alerta pede uma implicação da parte do interveniente que deve acompanhar
a criança através das escolhas possíveis respeitando os pontos de vista e as opiniões diferentes.
As crianças são colocadas contra a sua vontade (a criança não aceita a solução proposta).
Não temos em conta a opinião da criança.
A solução proposta não tem em conta o interesse superior da criança.
As primeiras necessidades não podem ser satisfeitas.
As crianças devem ficar nas suas situações de vulnerabilidade porque não há solução apropriada.
As crianças foram informadas dos seus direitos mas, não tornadas atentas aos seus deveres.
A colaboração entre profissionais não está assegurada.
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OS CUIDADOS DE
URGENCIA DA CRIANÇA
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Adama (16 anos) já não viu a sua mãe há vários meses
Adama* tem 16 anos, o seu pai faleceu quando ela tinha 9 anos.
No momento da rutura com a sua família, estava na escola da sua aldeia,
na 5ª classe. Vivia com a sua mãe e o seu padrasto.
Este homem, o seu padrasto, a maltratava. Cometia quase uma tentativa de violação contra ela.
Após alguns dias, Adama tinha coragem de falar desse assunto a sua mãe, mas esta recusou
acreditá-la, preferindo provavelmente salvar o seu lar. Isto perturba enormemente a jovem
menina, que decide abandonar a casa. Após alguns tempos, ela foi recebida por uma família que
a explora como pequena criada, nas condições muitas duras. O seu lugar de vida era a cozinha,
onde trabalhava e devia ao mesmo tempo dormir sobre um enxergão. Olhando esta criança
sofrer, uma vizinha chama a polícia, por intermediário da qual Adama é acolhida num centro de
acolhimento e com cuidados. Uma pessoa de referência nomeada no centro, e uma colaboradora
de EPE* a escutam e concedem-na toda a sua atenção. Organizaram o seu cuidado em termo
de higiene, de cuidados médicos, e de alimento. Ela passa muito tempo a criar com Adama uma
relação de confiança através nomeadamente das atividades diárias onde a pequena pode “ter
sucessos” e retomar confiança em si. Além disso, a pessoa de referência entrou em contacto com
a sua escola para assegurar o seguimento escolar durante um período de transição. Hoje, Adama
vive um período de transição no centro e participa na vida em comunidade com prazer.
*Nomes fictícios

35

Etapa 2: Os Cuidados de urgência da criança
Uma abordagem empática deve ser desenvolvida aquando do acolhimento
da criança. Este quadro deve garantir que a criança tenha uma pessoa de
referência, que os cuidados médicos, refeições regulares, um lugar de vida
que tranquiliza a criança e um ambiente estimulante lhe serão oferecidos.
Durante esta permanência que não deverá ultrapassar mais de 30 dias,
as perspetivas sociais e profissionais a longo prazo são preparadas com
a criança e se for possível com a sua família.
A criança

Cuidado psico-medico e social. Assegurar à criança o direito a um nível de
vida digno em todos os aspetos relativos a sua alimentação, sua saúde, seu
vestuário, sua higiene, sua educação e seu quadro de vida.

A família

Apoiar todas as diligências que ponham a criança em relação com a sua
família, substitutos familiares e sua comunidade.

A comunidade

Assegurar à criança o direito de viver num meio familiar e de participar na
vida comunitária.

Os
profissionais

O interveniente no cuidado faz prova de consciência profissional e é muito
exigente para com ele mesmo, no respeito do quadro legal. A pessoa procura
regularmente a opinião e as perspetivas das crianças tendo em conta a
maturidade da criança. Além disso, procura a inter-visão com os colegas do
seu serviço e aqueles da rede regional.
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Etapa 2

Quadro ético
Cada criança é única
Trate a criança como uma pessoa única com dignidade e respeito em qualquer momento.
Escutar a criança e considerar as suas perspetivas, tendo em conta a sua idade e a sua maturidade.
A organização dos cuidados de urgência deve favorecer o desabrochamento físico e psicológico
da criança.
Implemente medidas apropriadas para reduzir os fatores prejudiciais ao desenvolvimento da criança.
Assegure o maior nível de proteção possível.
Encoraje a criança a estabelecer um laço pessoal com a sua pessoa de referência.
Respeite o direito da criança à confidencialidade e à intimidade.
Procure a participação ativa da criança e tom em consideração a sua opinião em qualquer decisão
e qualquer escolha proposta.
Apoie a autonomia da criança.
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Atitudes a adotar pelas pessoas enquadrando a criança
Viver e cooperar com as crianças
Todos os intervenientes de cuidados das crianças devem respeitar-se ao princípio do compromisso
pessoal, do ético e da responsabilidade profissional na qualquer ação para e com a criança.
Todos os intervenientes adatam as suas práticas a cada criança, tendo em conta as suas capacidades,
a sua vivência familiar, o seu contexto de vida, a sua língua, o seu património cultural e condições
comunitárias locais.
Todos os intervenientes informam e expliquem às crianças o seu papel, aqueles da sua organização,
os métodos de trabalho e as perspetivas de cuidados.
Todos os intervenientes estabelecem relações personalizadas com as crianças no respeito do
quadro legal.
A criança deve sentir que é importante na qualidade de indivíduo tal como está, e que somos
interessados naquilo que viveu e naquilo que deseja tornar-se.
Todos os intervenientes encorajam as crianças a exprimir livremente as suas opiniões, preferências,
ansiedades, e são tomadas em conta no processo do seu cuidado.
A criança deve ser encorajada para fazer a aprendizagem de todas espécies de aptitudes ligadas
ao contexto local.
A organização do dia e das atividades com as crianças é planificada com a participação ativa das
crianças e respondem ao desenvolvimento individual das crianças presentes no centro.
Um plano individual por cada criança deve ser elaborado em colaboração estreita entre a criança
e a sua pessoa de referência.
O trabalho com as crianças orienta-se sobre o passado, o presente e o futuro (diálogos, desempenhar
papéis, sonhos, meios artísticos etc.).
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Etapa 2

Cuidados psico-médico-social
A criança tem direito a uma esfera privada
Antes de colocar uma criança num centro, deve-se avaliar a possibilidade dos cuidados em família
do acolhimento (substitutos familiares, para os quais os Padrões são igualmente válidos). Em cada
caso, deve-se assegurar à criança uma esfera privada.
Deve-se planificar a intervenção: que cadeia de intervenção necessita a criança? Neste quadro,
o trabalho em rede é absolutamente necessário.
1) No caso de uma hospedagem num centro de acolhimento, os Padrões mínimos devem ser
respeitados:
Assegurar-se que cada criança tem a sua própria cama (nos pequenos dormitórios).
Garantir quartos separados para meninas e rapazes e em função das idades (crianças e jovens
adultos).
Atribuir espaços separados específicos para comer, estudar e para os lazeres.
Atribuir a cada criança um compartimento onde pode guardar os seus objetos de uso pessoais.
Assegurar sanitários apropriados, separados para meninas e rapazes.
Assegurar que os duches são tomados separadamente (individualmente) e tornar seguros os
banhos assistidos.
Assegurar que haja espaços exteriores protegidos para brincar.
Contar, para um grupo de 8 crianças, 2 enquadradores em guarda alternada para assegurar o
acompanhamento das crianças durante o dia.
Assegurar que haja uma enfermeira por centro que coopera com os serviços médicos da região.
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2) No caso de uma hospedagem numa família de acolhimento, os Padrões mínimos devem ser
respeitados:
O acolhimento da criança é desejável para todos os membros da família, que vivem no mesmo
espaço.
Um seguimento profissional da família de acolhimento é assegurado regularmente.
A criança tem uma pessoa de referência exterior a quem pode dirigir-se em qualquer momento
e que está informada regularmente das suas notícias.
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Etapa 2

Aspetos transnacionais

Atividades

País de
acolhimento

Colocar a criança num meio tanto próximo que possível
do seu país de origem, favorecendo os contactos com
uma comunidade de nativo do seu país (por exemplo
para encontrar um intérprete, se necessário)

X

Proceder ao registro oficial da criança (papeis de
identidade, etc.)

X

Entrar em contacto com a representação do país de
origem (Embaixada, Consulado, etc.) bem como com
o ponto focal correspondente.

X
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País de
origem

Checklist

Em que devo pensar nesta fase?
Descobrir os recursos da criança (competências, desejos, pessoas de apoio…)
Desenvolver um plano de intervenção
individual.
Conhecer as razões da rutura da criança
e da sua família de origem.
Conhecer os aspetos judiciais.
Assegurar a satisfação das suas primeiras
necessidades (alimentação, alojamento,
higiene e educação).
Quais são as esperanças da criança em
relação ao seu futuro próximo?
Quais são as esperanças da criança em relação a um apoio a curto e medio prazo?
A criança faz parte de um grupo que
necessita do nosso apoio?
Assegurar um acolhimento personalizado (se possível pela pessoa de referência)

Explicar à criança por que razão foi
acolhida neste sítio de acolhimento
Explicar à criança os desafios (o que
podemos ganhar ou perder) da vida
em comunidade.
Apresentar à criança aos outros residentes e membros da equipa. Fazer visitar os
sítios do centro (eventualmente remeter
esta tarefa a um residente) e apresentar
no decorrer da visita todas as pessoas
presentes.
Encorajar a criança a participar
ativamente à vida comunitária no
seu lugar de vida atual.
Desenvolver com a criança um plano pessoal para a primeira semana (quadro diário, atividades escolares, escuta, lazeres).
Propor à criança um programa de
atividades socioeducativas. Através de
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diferentes exercícios, mostrar à criança
como entrar em contacto, solicitar ajuda, ficar calmo, etc., afim de lhe demostrar que a sua atitude pode influenciar a
sucessão de acontecimentos.
Organizar um check-up médico junto do
pessoal médico de confiança.
A pessoa de referência deve ser acessível
todo o dia e em contacto pessoal regular
com a criança (abordagem empática e reciproca).
Confiar à criança uma responsabilidade
em relação com as aptitudes da sua idade.
Informar e consultar a criança (se for
possível através da sua pessoa de referência) sobre todas as diligências que a
dizem respeito. A criança deve sentir-se
que ela é importante na qualidade de
indivíduo tal como é, e que a pessoa de

Checklist

referência está interessada por aquilo
que viveu e por aquilo que deseja fazer.
Descobrir a personalidade da criança e
a sua história através das atividades comuns, a observação da criança (durante
as atividades, diálogos pessoais, se for
necessário seguimento psicológico).

Pesquisa da família
Desencadear as pesquisas nas localidades de origem presumidas das crianças
segundo as informações recebidas.
Pôr em rede os atores sociais das localidades de origem e de destino.
Efetuar uma repartição da zona de pesquisa
entre os animadores/ras por zona em função da sua experiência, afinidade étnica,
língua e domínio e conhecimento do meio.

Implicar os chefes tradicionais
e religiosos.
Implicar e colaborar com famílias das
crianças já reintegradas.
Utilizar redes e canais tradicionais de
comunicação existentes nas localidades
de origem.
Utilizar rádios comunitárias (resultado
eficaz, mas deve-se cuidar de proteger
a criança).
Se assim for, remeter a lista das famílias
procuradas aos responsáveis comunitários e regressar a uma data ulterior para
recolher as informações.
Afixar as listas de crianças (eventualmente fotos) nos sítios de concentrações
públicas, nas localidades de origem presumidas.
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Visitar os mercados populares/semanais
para fazer circular rapidamente as informações sobre as famílias procuradas
e também para localizar e encontrar as
pessoas vindas das zonas presumidas
dessas famílias.
Em certos casos, a criança ela mesma
está implicada diretamente na pesquisa
da família.
Uma vez a família localizada, a pesquisa
cessa e a sua avaliação pode começar.
Encontrar uma família de substituição
adequada no caso de necessidade.
Como assegurar a participação da criança durante esta fase?

Etapa 2

Sinais de alerta
Nenhuma pessoa de referência é designada ou a pessoa de referência designada não
é facilmente acessível.
Não estamos à escuta da criança e ela não está integrada nas decisões que a dizem respeito.
A criança não tem a possibilidade de entrar em contacto com os seus pais.
A criança não está informada sobre os seus direitos.
Atenção ao risco de não reduzir a criança aos seus problemas.
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O ESTUDO DA SITUAÇÃO
PESSOAL DA CRIANÇA
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Mamadou (19 anos) regressa à casa dos pais.
O meu nome é Mamadou* e tenho hoje 19 anos de idade. Os meus pais
são lavradores no sul do Níger. Vivi uma infância muito difícil: desde a minha
infância, cultivava a terra com os meus irmãos e meus pais.
Ainda criança, devido a pobreza da minha família, fui obrigado a emigrar sozinho para a capital
Niamey a procura de um emprego. Engraxava sapatos nos arredores, quase todo o dia.
Felizmente, graças ao apoio de Youssouf, a minha pessoa de referência na ONG “Espoir Pour
les Enfants” (EPE)* (Esperança Para as Crianças), que muito me escutou e compreendeu a
minha situação, consegui regressar à aldeia e encontrar os meus pais, meus amigos e sobretudo
a minha liberdade. Uma vez de regresso, a associação “Voix du Bonheur” * (Voz da Felicidade),
parceiro regional da EPE acolheu-me e ajudou-me a iniciar uma atividade de pequeno comércio.
Iniciei esta atividade com menos de 100’000 FCFA, e consegui rapidamente duplicar este
volume de negócios e estender a minha rede de clientela. Esta atividade permitiu sustentar-me
e apoiar os meus pais.
Era verdadeiramente o que pretendia fazer, e estou muito feliz que as pessoas que cuidaram
de mim levarem em consideração os meus desejos para me ajudar a encontrar uma solução.
Em todo o caso, agora, não tenho mais vontade ir de para clandestinidade… e tento dissuadir os
jovens da minha aldeia para fazer a mesma coisa contando-lhes a minha experiência.
*Nomes fictícios
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Etapa 3: A situação pessoal da criança
Na qualidade de pessoa de referência, descobre progressivamente a
vivência da criança. Tome também em consideração as observações dos
outros intervenientes que enquadram a criança. Não duvide da versão
da criança quando fala da sua vivência e evite as interrogatórias porque
há razões compreensíveis para as quais uma criança pode não ser
completamente honesta.
A criança

O estudo da situação pessoal visa conhecer a criança, a sua história de
vida, as principais dificuldades nas quais encontra-se confrontada, os seus
recursos e as suas aspirações. Cada criança acolhida tem um plano pessoal
que precisa as ações de cuidados que serão conduzidas com a criança.

A família

As razões da vulnerabilidade e da separação da criança com a sua família são
a explorar e a compreender para melhorar as intervenções a prevenir junto
da sua família e do seu meio de origem.

A comunidade

A avaliação com a criança das estruturas, das pessoas e das relações
interpessoais à disposição é importante para o desenvolvimento da criança.

Os profissionais

O estudo da situação pessoal não é dirigida de forma interrogatória mas,
realiza-se passo à passo, ao ritmo da criança. É executado por uma pessoa
formada e disponível de acordo com os Padrões e sugestões da escuta da
criança (Padrão 3).
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Etapa 3

Quadro ético
Não há criança difícil, mas crianças em dificuldades
Estude a situação pessoal a fim de conhecer a criança e a sua história de vida, seus interesses,
suas motivações e as dificuldades principais pelas quais a criança se encontra confrontada e os
recursos da criança sobre os quais será possível apoiar-se para encontrar soluções para o seu
desenvolvimento pessoal.
Não submeta a criança aos interrogatórios mas pelo contrário, lhe mostrar vosso interesse
pela vossa disponibilidade; respeite o ritmo da criança.
Desenvolve os laços de confiança entre si e a criança.
Favorece a motivação da criança para restaurar o seu equilíbrio pessoal e os seus interesses.

Atitude a adotar pelas pessoas enquadrando a criança
Estar disponível e mostrar o seu interesse para a criança
Respeitar o direito da criança na confidencialidade e na intimidade.
Facilitar a participação ativa da criança.
Manifestar a sua empatia e mostrar à criança que ela é importante e fazer tudo para a
compreender.
Dar à criança a possibilidade de se expressar por diferentes meios (desenhos, jogos de papéis).
Tentar ser atento na vivência e na maneira como ela ultrapassou as etapas penosas e os
traumatismos existentes.
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Etapa 3

Estar perto dela, compreender as suas emoções e velar para que a criança não se senta
isolada ou marginalizada.
Fazer conduzir o estudo por uma pessoa formada e de preferência fazer avaliá-la pela uma
equipa pluridisciplinar.
Não duvidar da palavra da criança, mas admitir a sua opinião como sendo a sua perceção
da situação.
Favorecer as interações positivas entre a criança e os seus camaradas.

Aspetos Transnacionais
Atividades

País de
destinação

Análise transnacional da situação atual da criança
(trabalho transnacional)
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X

País de
origem
X

Checklist

O estudo da criança é um processo que se realiza passo à passo

O estudo da situação pessoal inclui:
As necessidades da criança (saúde,
educação, desenvolvimento emocional,
identidade, relações familiares e sociais,
capacidades de auto cuidados).
As pessoas que são importantes na sua
vida (identificar com a criança as pessoas
de confiança e organizar encontros).
A sua perceção da sua vida passada,
presente e futura.
A sua perceção relativa à separação com
a sua família.
As suas esperanças e os seus receios
relacionados à reintegração na família.
No fim do estudo da situação pessoal,
a criança tem um plano individual
com um projeto de reinserção a
curto, médio e longo prazo, que

indica as ações de cuidados a serem
levadas junto da criança, da sua
família e do seu meio.
Escolher um ambiente onde a criança se
sente bem para a escutar e falar com ela.
Estabelecer relações significativas,
calorosas e estáveis com a criança (olhar,
escuta, empatia, gestos, palavras).
Explicar a criança o vosso papel e a
vossa maneira de cooperar com ela
(vossa disponibilidade, vosso interesse
para ela, a reciprocidade de contacto,
a confidencialidade).
Respeitar o ritmo da criança e realizar
o estudo da situação pessoal da criança
passo à passo.
Prever momentos de repouso
e recreação com a criança para ganhar
a sua confiança.
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Estar disponível e interessar-se aos
seus desejos, seus sofrimentos e os
seus interesses pessoais.
Associar a criança ao processo de
estudo e de elaboração do plano
individual na medida das suas
capacidades e da sua maturidade.
Escutar o seu ponto de vista relativo
às alterações desejadas por ela mesma,
na família e na sua comunidade.
Fazer participar a criança na definição das
medidas que a dizem respeito, desde os
objetivos até aos critérios de avaliação.
Evitar o “hospitalismo”.
Valorizar as capacidades de
auto-cuidados.
Como assegurei a participação da
criança durante esta fase?

Etapa 3

Sinais de Alerta
O estudo da situação individual faz-se por uma pessoa que a criança não conhece.
O inquérito direto é o único instrumento para desenvolver o plano individual.
A criança não é cooperativa.
A criança não se sente tomada a sério.
O interveniente duvida o que a criança lhe confie.
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A AVALIAÇÃO DA
SITUAÇÃO FAMILIAR DA
CRIANÇA E DO SEU MEIO
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Yacou (10 anos) volta à casa e escreve-se na escola
Yacou* tem 10 anos de idade. Nasceu em Dabesma, uma aldeia situada na região
leste de Burkina-Faso. Nasceu numa família pobre e ele é o terceiro de uma família
de 9 crianças. O seu pai é lavrador e a sua mãe é doméstica. Yacou não tinha a sorte
de frequentar a escola. Na sua família, garantir a comida quotidiana é uma luta que
não é sempre ganha antecipadamente. No ano passado, a família de Yacou não
tem feito boas colheitas. A família, então, encontra-se numa situação crítica.
Um dia, numa cerimónia de batismo em Dabesma, o pai descobre um nativo da aldeia que reside
em Costa do Marfim. Sem dar mais precisão, este lhe fala das oportunidades de trabalhar em Costa
do Marfim e a sua intenção de recrutar jovens da aldeia para lhes fazer ganhar ali o dinheiro. Ele
pretende dar-lhes uma oportunidade de ganhar muito dinheiro para poder ajudar financeiramente
a sua família. Para reduzir o número de pessoas à alimentar e conseguir o emprego para o seu filho,
Souleymane, o pai, confia Yacou a este último.
Apesar da sua menor idade, Yacou e outros jovens deixaram no entanto a aldeia para a Costa do
Marfim onde deverão servir de mão-de-obra na cultura de cacau. O trabalho nessas grandes plantações
é fisicamente muito duro para as crianças, e a maioria do tempo, o salário prometido não é pago.
Durante a viagem, as crianças e o seu, ‘’acompanhador’’ passam os postos de polícia de Burkina-Faso
sem serem detidos. Mas uma vez no território da Costa do Marfim, foram interpelados pela Polícia.
Depois da detenção do malfeitor, Yacou e os seus camaradas de infelicidades foram entregues à RAO
local da Costa do Marfim. É esta associação que os acolhe e que os cuida, e é ela mesma que iniciou
as pesquisas para encontrar as suas famílias e preparar os seus regressos.
Hoje, Yacou voltou na sua família. Graças a um apoio, acabou finalmente a realizar o seu sonho:
inscrever-se na escola, e apreender a ler, escrever e contar. Bem acompanhado, Yacou tornou-se
mesmo um excelente aluno!
*Nomes fictícios
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Etapa 4: A avaliação da Situação Familiar e do meio da Criança
Encontre os pais sem preconceitos e avalie as suas forças e fraquezas. Considere a sua situação socioeconómica, as razões da vulnerabilidade da sua
criança assim como os outros membros da família. O mais importante é de
sentir a dedicação e o interesse que eles têm para com a sua criança.

A criança

A reintegração da criança deve corresponder à vontade da criança e aos desejos
dos pais.
A criança tem o direito de crescer em seguro e no respeito assim como num
ambiente relacional estável e ter condições para construir seu futuro.

A família

A reintegração da criança na sua família e no seu meio é prioritária, a condição
que esta esteja em condições de prevenir as causas da vulnerabilidade. As vezes,
é necessário proteger a criança contra a família e/ou proteger a família contra
a criança.

A
comunidade

Conhecer os fatores que incitam as crianças a deixar o local e quais são as medidas
a tomar para sustentar positivamente a família e a criança nesta situação.

Os
profissionais

O interveniente visita o lugar no qual a criança está, numa situação de
vulnerabilidade sem preconceitos. Tenta conhecer os fatores que favorecem
a vulnerabilidade e tomar as medidas para diminuí-los. Ele deve prestar atenção
à toda família para compreender as causas da separação com a criança e avaliar
o potencial e as fraquezas dos membros da família no sentido do seguimento
da criança na sua família.
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Quadro Ético
Cada criança precisa da sua família, ou de um quadro familiar
de substituição, assim como da sua comunidade.
Todas as famílias, sejam elas de origem estrangeira ou local, têm o mesmo direito no que
diz respeito a sua proteção e os seus direitos fundamentais.
A identificação e a localização da família de origem da criança são atividades prioritárias
que necessitam a cooperação de todos os atores profissionais e das comunidades.
A pesquisa da família deve fazer-se de maneira coordenada entre os diferentes intervenientes
(serviços sociais, polícia, ONGs, rádio, TV, outros) de maneira a facilitar a troca das informações
e evitar a duplicação dos esforços. Isto no respeito de dignidade da criança.
Uma vez a família identificada e localizada, o estudo social deve avaliar as potencialidades
da criança e da família e determinar as condições nas quais deverá organizar-se o regresso da
criança na família se este está no interesse da criança. No caso contrário, encontrar um quadro
alternativo.
O inquérito social visa recolher os elementos para definir o quadro psicossocial e material
a implementar para assegurar a integração da criança em resposta às exigências da CDC.
O cuidado psicossocial ou psicoafectivo é o processo de resposta às necessidades emocionais,
afetivas, psicológicas e morais da criança. A satisfação dessas necessidades é essencial para
um desenvolvimento harmonioso da criança.
Cada criança e cada família têm o seu próprio percurso e têm direito que desenvolvemos
com elas soluções adaptadas à sua situação individual.
Condições mínimas que a família deve poder assegurar serão definidas para permitir
a reintegração na família.

57

Atitudes a adotar pelas pessoas enquadrando a criança
Na maioria, todos os pais esforçam-se de ser bons pais.
Respeitar e aceitar os pais como as pessoas mais importantes na vida da criança.
Criar um ambiente de confiança considerando as preocupações atuais da família.
Criar um clima de discussão e preparar os pontos a abordar numa discussão aberta, evitando
assim a forma interrogatória.
Tentar avaliar as razões e as circunstâncias familiares que conduziram à vulnerabilidade e tentar
compreender a lógica dos pais na sua maneira de ver as dificuldades com a sua criança.
Fazer tomar consciência aos pais das necessidades da criança (saúde, educação, desenvolvimento
emocional, identidade, orientação e estabilidade).
Estar atento às preocupações dos pais (saúde, educação, condições materiais de vida, situação
financeira).
Informar a criança sobre as vossas diligências visando a procurar a sua família e das soluções
às suas dificuldades.
Clarificar com a criança as mensagens que gostaria de transmitir aos seus pais e respeitar o
que ela não quer falar.
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Criar um clima de confiança e de compreensão, assegurar a
confidencialidade e evitar a forma interrogatória
Avaliar o inquérito social segundo:
O tamanho e a tipologia da família.
A taxa de dependência: o número de pessoas com idade de trabalhar, dividido pelo número
de pessoas que estão a vosso cargo (jovens, idosos, deficientes).
As capacidades da família e do seu ambiente.
As razões das dificuldades com a sua criança.
As possíveis mudanças no seio da família desde a partida da criança.
A aceitação da criança pela família e a comunidade.
A situação económica da família.
Os riscos de uma reintegração na família.
A possibilidade que tenha outras crianças nesta localidade que seriam abandonadas da família.
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Aspetos Transnacionais

Atividades

País de Identificação País de Origem

Avaliação Transnacional da família, por exemplo:
–– Tamanho da família.
–– As relações entre os membros da família
e a dinâmica familiar.
–– O lugar de vida e o ambiente da família.
–– As necessidades imediatas da criança após
seu regresso.
–– A família está pronta para acolher a criança?
–– Quais são as oportunidades do meio (escola,
aprendizagem, outras possibilidades?)
Se uma família de acolhimento deve ser
considerada, há uma solução na família
alargada da criança?
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X

X

Checklist
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–– Quais são as pessoas de referências para a criança?
–– Como assegurei a participação da criança durante esta fase?
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Realidade e práticas
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Etapa 4

Sinais de alerta
A ausência do quadro familiar para a criança
A recusa da criança de retornar à família
A ausência da família
A recusa de cooperar por parte da família e/ou da comunidade.
Os abusos de álcool
Os problemas psiquiátricos graves.
A falta de recursos dos membros da família.
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AS ALTERNATIVAS
PARA A COLOCAÇÃO
DAS CRIANÇAS FORA
DA SUA FAMÍLIA
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Moussa (15 anos) já não pode viver na sua família
Moussa* tem 15 anos de idade, ele é órfão de pai e vivia num Bairro de
Ouagadougou com os seus sete irmãos e irmãs, no seio de uma família alargada. A sua mãe já não podendo mais valer às suas necessidades, ela confia
Moussa ao seu tio. Na casa deste último, o jovem rapaz deve guardar o gado
e passar noites no mato. Não querendo tornar-se pastor ele foge e encontra-se na cidade, e começa a ganhar a sua vida carregando bagagens na paragem de carros.
Durante uma rixa na paragem, o jovem Moussa é identificado e acolhido pela associação
Voix de Bonheur (VdB)* (Voz da Felicidade). Apos ter-lhe escutado, a psicóloga da associação
entende que o Moussa não pode nem voltar à casa da mãe nem à casa do seu tio que não
tem outra perspetiva a lhe oferecer a não ser guarda de gado. A psicóloga então esforça-se
rapidamente para encontrar para Moussa uma família de acolhimento apropriada que poderlhe-á acolher na cidade. Ela contacta também a sua mãe, e organiza o acolhimento do jovem
Moussa de maneira que o contacto entre a sua mãe, os seus irmãos e irmãs e ele mesmo seja
efetuado regularmente.
O sonho de Moussa é de iniciar uma formação de carpintaria, porque ele tem habilidade nas
suas mãos e gosta do trabalho de madeira. A VdB tem grande esperança de lhe encontrar em
breve um lugar de formação graças aos contactos que a associação tem estabelecido junto de
um grande número de mestres de aprendizagem na cidade.
*Nomes fictícios
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Etapa 5: Alternativas para a Colocação das Crianças fora da sua Família
Avalie as necessidades e os recursos da criança para definir a colocação apropriada
assim como a motivação e as competências da família de acolhimento ou dos enquadradores nos centros de acolhimento. A colocação oferece à criança a possibilidade de se desenvolver num ambiente seguro, e com pessoas de referência que se
esforçam de lhe oferecer um quadro apropriado para ter uma vida de criança que
lhe permite de se desenvolver e preparar o seu futuro.
A criança

Quando a reintegração da criança na família se confirma impossível e/ou contrária ao
interesse superior da criança, qualquer esforço deve ser feito para oferecer à criança
um quadro de vida familiar alternativa e segura.

A família

Avaliar as forças e fraquezas da família de origem para ajudar a família a ultrapassar
as dificuldades e, se for possível, manter um laço com a criança. A família do
acolhimento deve estar pronta a aceitar e manter um laço com a família de origem.
A família de origem, se for possível, está disposta para um eventual regresso da criança.

A comunidade A comunidade é sensível a qualquer forma de violência e outras formas de mau
trato e intervém de maneira ativa para prevenir, denunciar e proteger as crianças
e organizar as medidas necessárias.
Os
profissionais

Ser uma pessoa de referência na qual a criança, os pais ou o quadro alternativo
podem se referir em qualquer momento. Provar disponibilidade e engajamento para
assegurar um laço entre a família de acolhimento e a família de origem da criança
a fim de favorecer uma relação entre a criança e a sua família e avaliar regularmente
a reintegração da criança na família de origem.
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Etapa 5

Quadro Ético
A Criança tem direito à Proteção
A criança deve se sentir protegida e saber que o seu meio social está contra qualquer forma
de violência e de abuso; ela deve saber que os seus direitos previstos pela CDC são respeitados.
Direito à não-discriminação (art. 2).
Interesse superior da criança (art. 3).
O direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento (art. 6).
O direito da criança deve ser ouvido (art. 12).
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Princípios de cuidados da criança
Os princípios de base de cuidados, integrados no funcionamento dos centros, são os seguintes:

A institucionalização da criança é o último recurso.
Um quadro familiar é o que temos de melhor para assegurar o bem-estar dos pais e das crianças.
Se este não for possível, um cuidado da criança informal num quadro ‘’de tipo familiar’’, oferecido
pelos membros da comunidade, a família alargada ou uma família de acolhimento, é a solução
alternativa. As instituições residenciais formais são apropriadas somente se as soluções anteriores
são impraticáveis, ou se a criança requer um acolhimento institucionalizado por razões legais,
medicais ou psicológicas.
Uma reintegração rápida
A família de acolhimento ou a instituição de acolhimento tem a obrigação de avaliar periodicamente
a colocação extra familiar, com objetivos para a reintegração da criança na sua família ou na
comunidade, de maneira rápida e efetiva. Um período prolongado numa colocação extra familiar
deve ser proibido.
Consentimento da criança
O consentimento também deve ser procurado para as crianças colocadas na família de acolhimento
ou na instituição ainda que este consentimento pode ser ponderado pelos seus pais, seus tutores
ou as pessoas que são responsáveis dela, por motivos da sua proteção e do seu bem-estar.
Acesso à família
Tendo em conta os aspetos relacionados à proteção, qualquer criança tem o direito de encontrar
e de interagir com a sua família, incluindo os membros da sua família que estariam na cadeia ou
que teriam cometido abusos.
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Etapa 5

Acesso à uma informação apropriada
Qualquer pessoa acolhida tem o direito de ser informada da sua situação, identidade, condição
familiar e medical, entre outros. A recusa de informar só é aceitável se for necessário proteger a
criança ou o jovem de um eventual traumatismo psicológico.
Participação na tomada de decisão
Qualquer criança acolhida tem o direito de expressar as suas opiniões em relação às decisões
que lhe dizem respeito, incluindo o local de residência, os cuidados, a educação ou a formação
profissional.
Contacto com outros.
A instituição tem a obrigação de fornecer a qualquer criança acolhida a oportunidade de ter
contactos com pessoas da comunidade confinante e de receber apoio dos seus camaradas.
A instituição deve encorajar o desenvolvimento de laços sociais positivos e laços afetivos de
dedicação.
Um ambiente socialmente aceitável “favorável”.
A família de acolhimento e a instituição devem reconhecer a necessidade de criar um ambiente que
favorece o restabelecimento social e físico. O ambiente social inclui relações amigáveis, positivas
e não autoritárias com as outras crianças e aqueles que os rodeiam, um tempo adequado para
atividades lúdicas e recreativas, bem como o acesso aos amigos e à família. O ambiente físico
inclui a possibilidade para cada residente de ter à disposição um espaço personalizado (uma cama
pessoal, um espaço de arranjo privado para os efeitos pessoais, uma colocação personalizável com
objetos ou fotografias pessoais). O quadro de vida deve ser confortável, limpo e deve parecer-se
com lar familiar tanto quanto possível

A criança tem o direito de viver numa família.
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Atitudes a adotar pelas Pessoas enquadrando a Criança
Crie uma rede entre as instâncias estatais, ONGs e voluntários
A reinserção e a reabilitação devem antes de tudo respeitar o melhor interesse da criança.
A criança tem o direito fundamental de viver num quadro familiar e comunitário.
A colocação familiar alternativa far-se-á assim nas situações onde os pais da criança não são
identificáveis/localizáveis, os pais não desejam abandonar definitivamente a criança mas não
estão em condições de assumir o encargo, ou após uma retirada ordenada pelo juiz dos menores.
A criança está em situação de vulnerabilidade e exponha-se aos riscos de não realização ou de
realização insuficiente dos seus direitos e submete-se às situações que interferem negativamente
sobre o seu bem-estar físico, psicológico e social e impedindo o seu desenvolvimento.
A colocação da criança fora da família é a última solução para a criança; esta opção é somente
prevista caso a família da criança se encontra numa situação que torna a colocação necessária.
A colocação familiar alternativa deve imperativamente assegurar os cuidados de todos os
aspetos da vida e da educação de uma criança por uma família que não seja a família de origem
(pais e família alargada).
A criança deve ser acompanhada pela sua pessoa de referência, que a prepara para mudança
e fica acessível para ela durante a transição e o processo de integração.
A criança deve conhecer e poder compreender as razões da separação com a sua família
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Etapa 5

Aspetos Transnacionais

Atividades

País de
acolhimento

País de
origem

Inquérito social da família de acolhimento (incluindo a
família alargada, se for previsto que a criança ali vive)

X

Colocação a longo prazo no país de identificação

X

A relação existente entre a criança e o seu ambiente/a
família de origem deve ser mantida

X

X

Centro de colocações:
Quais são os procedimentos de admissão e de proteção
das crianças?

X

X

Igualdade de tratamento

X

X
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X

Checklist

Formas de Colocação Formais

1. As famílias de acolhimento
A colocação na família de acolhimento
está regulada pela autoridade judiciária
e implementada pela autoridade
competente com o apoio das ONGs e
das associações.
Qualquer colocação da criança na
família de acolhimento deve basear-se
sobre uma preparação da criança, da
sua família (se ela for conhecida) e da
família de acolhimento.
A seleção de uma família de
acolhimento basear-se-á sobre um
estudo exaustivo da personalidade, da
moralidade e das relações interpessoais
dos membros da família de acolhimento
a fim de analisar os critérios de seleção
para as famílias de acolhimento, em
particular da mãe de substituição.

Implementar um programa de formação
e de recrutamento das famílias de
acolhimento.
A família de acolhimento é uma
estrutura familiar que se propõe de
trazer à criança elementos necessários e
indispensáveis ao seu desenvolvimento:
–– Os cuidados básicos
–– Um quadro de vida segura
–– O respeito dos seus hábitos
–– O respeito dos seus valores
–– Um ambiente social
–– Relações diversificadas e
empenhadas.
A autoridade administrativa é
responsável pela criação de uma equipa
de apoio encarregue do seguimento
regular da criança, da família de
acolhimento e da família de origem,
incluindo:
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Assegurar o seguimento e velar pela
integração da criança na família de
acolhimento.
Estar em contacto pessoal com a
criança para que possa expressar-se.
Seguir a sua inserção no meio.
Acompanhar a sua frequência e a
sua performance escolar.
Acompanhar a manutenção do
contacto com os seus pais e fazer
um seguimento com eles.
Apoiar a família de acolhimento
no acompanhamento da criança

2. O Centro de acolhimento
A missão dos centros de acolhimento
é acolher a criança a título provisório,
protegê-la, cuidar dela e de favorecer
o seu desenvolvimento, quando não

Checklist

pode ficar no seu quadro de vida
normal. A sua missão é:
Assegurar a satisfação dos direitos
fundamentais da criança a fim de criar
as condições para o regresso na sua
família de origem.
Os centros de acolhimento podem
receber as crianças em urgência.
–– O acolhimento da criança é
temporário.
Os centros de acolhimento devem
integrar-se na comunidade e no meio
que os rodeia.
–– Cada criança dispõe de um dossiê
pessoal que reagrupa todas as
informações pessoais que a dizem
respeito:
–– O inquérito social
–– A prescrição judicial de colocação
–– O plano de intervenção individualizado

–– Qualquer outra informação
relacionada com a criança
O dossiê da criança é confidencial. A
criança, os pais, o tutor, são informados
do seu conteúdo através da pessoa
de referência da criança. Nos certos
casos e circunstâncias, os profissionais
da proteção da criança e o juiz dos
menores podem ter acesso ao dossiê.
O centro assegura a satisfação das
necessidades essências ao nível de:
–– O alojamento
–– A nutrição
–– O vestuário
–– A higiene
–– A saúde
–– A atenção e a afeção
–– A segurança
–– As atividades socioeducativas
Mecanismos confidenciais para que a
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criança possa expressar queixas em toda
confidencialidade:
–– O pessoal é recrutado na base de
critérios profissionais e de aptidão
moral.
–– O pessoal dispõe de um código de
conduta.
–– A autoridade administrativa é
responsável pela supervisão do centro.

Manutenção da criança no país
de identificação:
A pessoa de referência é avaliada, assim
como as diferentes opções que podem
oferecer-se à criança; uma reintegração
sobre o sítio pode ser preferível para o
melhor interesse da criança.
Como assegurei a participação da
criança durante esta fase?
Quem é a pessoa de referência?

Etapa 5

Sinais de Alerta
A família de acolhimento ou o centro de acolhimento não apoia a integração da criança na
família de origem.
A inexistência de estruturas alternativas de colocação na localidade.
A rutura total de laços de relação entre a criança e a sua família de origem de um lado e de
outro lado entre a criança, o seu grupo de camaradas e o seu meio de origem.
O lugar de colocação não é aprovado.
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A REINTEGRAÇÃO
SOCIAL, EDUCATIVA
OU PROFISSIONAL
DA CRIANÇA
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Emanuel (15 anos) quer apreender uma profissão
Emanuel* é um órfão que tinha sido confiado muito cedo aos seus avós.
Esta família de substituição não conseguiu oferecer-lhe um bom enquadramento para assegurar a sua escolaridade e a sua educação. Esta situação foi
a causa de maus resultados na escola, e de um abandono escolar precoce.
Isto obrigou-lhe a procurar a valer as suas necessidades acompanhando pedreiros nas obras
afastadas da cidade. Vítima de exploração da parte do seu patrão, exposto a todos os riscos para
um rendimento muito fraco, Emanuel começa a apresentar distúrbios de comportamento. Tornase impulsivo, agressivo e faz cada vez mais saídas noturnas e de fugidas. Assim, o avô de Emanuel
solicita AEMO para uma assistência educativa.
A entrevista com Emanuel revelou que o seu comportamento estava ligado às angústias sobre
o seu futuro. Emanuel, segundo os seus desejos foi colocado numa formação no centro de
salvaguarda e da família, em mecânica-auto. A sua formação vai durar três anos.
*Nomes fictícios
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Etapa 6: A reintegração Social, educativa e
Profissional da Criança
Prepare a criança e a família para sua futura vida comum velando para que
a criança possa crescer em segurança num ambiente de pertença.
Assegure que a criança e a família recebem um apoio adequado que permita
de oferecer a criança uma escolaridade ou uma formação profissional.
A criança

Cada criança ou jovem tem o direito a um ambiente estável e a um quadro
que lhe permite receber uma educação e/ou uma formação que responda
às suas aspirações, os seus interesses e competências e que a ajude a
desenvolver-se pessoalmente e profissionalmente.

A família

Os pais sustentam a criança no seu percurso escolar e profissional e permitem
as suas crianças ter acesso a uma formação escolar e profissional assim como
a uma vida social que respeite o interesse superior da criança.

A comunidade

Sensibilizar a comunidade afim que tenha consciência de que cada criança
tem direito a uma formação escolar e profissional e que isto é um investimento
que é a base da melhoria da vida comunitária.

Os profissionais

Acompanhamento psicossocial e apoio dos pais para que eles possam assumir
o seu papel desenvolvendo as suas capacidades parentais e implementando
medidas que melhoram a sua situação económica.
Apoio à criança ou ao jovem, se for possível através dos seus pais, para a
realização de uma formação escolar e/ou profissional.
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Quadro Ético
Cada criança tem o direito de se desenvolver e ter acesso às formações
escolares e profissionais.
O direito à educação é um direito fundamental do homem e indispensável a todos outros direitos
do homem.
Promove a liberdade individual e a autonomização e traz vantagens importantes em mateira de
desenvolvimento.
Os instrumentos normativos das Nações Unidas e da UNESCO estabelecem obrigações legais em
mateira de direito à educação.
Cada criança deve ter acesso à uma educação de boa qualidade sem discriminação nem exclusão.
A reinserção profissional acima de dezoito anos de idade deve ser possível.
Os seis objetivos da educação para todos, incluindo as crianças deficientes, tornaram-se a
prioridade da UNESCO no domínio da criança:
–– Desenvolver a proteção e a educação da pequena infância: o aspeto da proteção e da educação
da pequena infância, nomeadamente das crianças mais vulneráveis e desfavorecidas.
–– Tornar o ensino primário obrigatório e se for possível gratuito para todos: acesso ao ensino para
todas as crianças (raparigas e rapazes).
–– Desenvolver a aprendizagem e o saber-fazer junto às crianças e adultos: acesso equitativo aos
programas adequados tendo por objeto a aquisição de conhecimentos e de competências.
–– Aumentar a taxa de alfabetização dos adultos: acesso equitativo aos programas de base e à
educação permanente.
–– Respeitar a igualdade entre os sexos: acesso equitativo à uma educação de base a todas as
crianças e respeitar o direito à não discriminação.
–– Melhorar continuadamente a qualidade da educação: obter para todos resultados de aprendizagem
reconhecidos nomeadamente no que diz respeito à leitura, escrita, cálculo e as competências.
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Atitudes a adotar pelas pessoas enquadrando a criança
Estimular e apoiar os pais na educação das suas crianças
A educação é um direito universal e a base para desenvolver perspetivas.
A educação vai muito mais longe do que a escola e mesmo do que a aprendizagem profissional.
Uma criança apreendeu também coisas úteis na vida em mobilidade.
Desenvolver um projeto escolar ou profissional com cada criança e jovem é uma prioridade para a
integração da criança.
Respeitar e aceitar os pais como as pessoas mais importantes na vida da criança e encorajar os
pais a participar na implementação do projeto escolar e profissional da sua criança.
Acompanhar e apoiar a criança na sua autonomia.
Envolver os atores estatais e não estatais na implementação do projeto individual da criança.
Apoiar os pais a frequentar os cursos de alfabetização para melhor poder apoiar as suas crianças.
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Etapa 6

Aspetos Transnacionais

Atividades

País de
acolhimento

País de
origem

Adaptar o projeto em função da realidade do país
no qual será implementado.

X

X

Se a criança for integrada numa família de acolhimento,
ver se for possível e pertinente (segundo o princípio do
interesse superior) de conservar os contactos com
a família de origem.

X

X

Assegurar as bases legais do projeto de reinserção
(e se a criança tem menos de 18 anos idade, velar em
caso de AGR a obter uma certidão legal autorizando
a implementação deste projeto).

X

X

Se a criança for reintegrada no país de acolhimento
(segundo o princípio do interesse superior) velar para
que a presença da criança seja legalizada (direito da
nacionalidade).

X
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Checklist

A educação vai muito mais longe de que a escola e mesmo
do que a aprendizagem profissional. Uma criança apreendeu
também coisas úteis na vida de mobilidade.
Implementação de um projeto escolar
Fazer um balanço de competências e sobretudo estar atentos
nas suas competências ‘’fora da educação formal’’.
Discutir com a criança e os seus pais sobre a integração escolar
da criança.
Inscrever a criança prioritariamente numa escola pública.
Estabelecer a certidão de nascimento e procurar documentos
que estão faltando (autoridade competente).
Identificar as possibilidades regionais em mateira da educação
de base e de formação das crianças e jovens adultos (mapa
da região).
Avaliar a qualidade do ensino e encorajar o corpo docente a
seguir uma formação continua.
Apoiar as escolas para que elas tenham as bases materiais
para assegurar um ensino de qualidade.
Interessar-se aos métodos pedagógicos da escola.

Implementação de um projeto profissional
Fazer um balanço de competências e também sobretudo estar
atentos nas suas competências ‘’fora da educação formal’’.
Discutir com o jovem a fim de recolher as primeiras
perspetivas sobre as ideias do projeto.
Informar os pais e o parceiro do terreno sobre as perspetivas
do projeto.
Aprofundar a reflexão sobre o projeto da criança
(estudo, pertinência).
Envolver os atores estatais e não estatais na implementação
do projeto individual de jovem.
Envolver as autoridades locais.
Colocar numa instituição de formação ou numa oficina
de artesão formador.
Estabelecer um plano de formação prática com o formador
e o jovem.
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Checklist

Importante
Não construir o projecto a partir das primeiras proposições
da criança.
Adaptar o projeto inicial às condições e às realidades locais.
No quadro da escolarização, envolver a criança, os pais e
a escola.
Ter em consideração as outras crianças, da sua idade,
que estão na mesma situação.
Como assegurei a participação da criança durante esta fase?

Estabelecer um plano de formação de reforço de
capacidades incluindo:
–– o Formação técnica de emprego.
–– o Formação com a abordagem GERME
(como melhor gerir a sua empresa).
Elaborar um contrato de formação.
Pôr à disposição um kit de formação (ferramentas de base,
uniforme de trabalho, material de segurança de acordo com
o tipo de formação, fornecimentos).
Estabelecer uma ligação entre os jovens com as instituições
de micro finanças.
Encorajar a implementação dos projetos comunitários.
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Sinais de Alerta
Os pais não sustentam o projeto escolar ou profissional da sua criança.
As crianças não são escolarizadas e os jovens não têm acesso à formação.
Não há locais de formação adequados na região.
Os artesões formadores exploram o jovem
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O SEGUIMENTO DA
CRIANÇA DEPOIS DO
SEU REGRESSO
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Fatoumata (13 anos) vai ficar em casa do seu pai,
mas a sua situação deve ser seguida.
Com 13 anos de idade, Fatoumata é uma menina vinda de um casal divorciado, confiada a sua mãe por decisão judicial. No final de dois anos, o pai,
que vive no meio rural, solicitou a revisão desta decisão em consequência
das notícias inquietantes relativas ao comportamento da sua filha.
O juiz confie à AEMO o dossiê para um inquérito social, e este inquérito revela que a menina está
a evoluir num meio desfavorável à sua educação. Com efeito, a avó materna de Fatoumata já
teve problemas com a justiça por proxenetismo e venda ilícita de álcool. Divorciada quatro vezes,
a sua mãe, quanto a ela, tinha os seus rendimentos das pensões alimentares. O inquérito revelou
também que Fatoumata era muito esperta na escola primária. A partir da 6e classe, portanto, ela
começou fazer gazeta e saídas noturnas. Todas essas informações consignadas no relatório do
inquérito reorientaram a decisão do juiz: Fatoumata foi confiada ao seu pai, para lhe assegurar
uma melhor estabilidade socioeconómica e psicoafectiva. Ela poderá, desta forma, regressar à
escola e retomar os seus bons resultados. Todavia, a pessoa de referência de Fatoumata deverá
seguir, acompanhar e assegurar o pai e a sua filha para que tudo se passe bem e que esta
última reencontra duravelmente uma situação de estabilidade, uma formação e um projeto de
reinserção que lhe convém.
*Nomes fictícios
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Etapa 7: O seguimento da criança depois o seu regresso
A reinserção de uma criança deve ser seguida para acompanhar o processo
de reintegração e assegurar a criança e/ou a família em caso de problemas.
Segundo o sítio, é necessário formar comités de alerta e de vigília que são
formados e acompanhados por estruturas profissionais.
A criança

O seguimento da criança em situação de vulnerabilidade deve ser assegurado
pelo menos durante 2 anos e, se for necessário, até a idade adulta. O
seguimento implica um apoio psicossocial da criança para uma melhor
integração social e a realização de um projeto escolar ou profissional para
criar melhores perspetivas.

A família

Desenvolver modalidades de acompanhamento e de apoio individual
adaptadas aos recursos pessoais da família para que seja reforçada na sua
capacidade parental e/ou sustentada na sua situação económica.

A comunidade

Definir, no interior da comunidade, pessoas e grupamentos comunitários
para formar um comité de alerta e de vigília, devem ser pessoas de referência
para as crianças e as famílias e que possam desenvolver atividades de
sensibilização no seu ambiente. Implementar mecanismos de vigília e de
alerta que servem de quadro de referência.

Os profissionais Implementar para cada criança reinserida um monitoring para avaliar e
adaptar o plano individual da criança. Assegurar os pais na educação das
suas crianças e nas atividades que podem melhorar sua situação económica.
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Quadro Ético
O seguimento da criança e da família é a chave do sucesso
A criança deve sentir-se respeitada pelo fato que estamos interessados nela na qualidade de
pessoa.
O seguimento de cada criança está definido no plano individual em função do seu perfil. Este
ultimo é adaptado aquando das sessões de monitoring com a presença da criança, dos pais e
da pessoa de referência.
O seguimento da criança, da sua família e do seu ambiente consiste a estabelecer e a manter uma
relação de proximidade e de intercâmbio entre a criança e a sua família na qual cada um está
implicado de forma ativa na medida das suas capacidades para atingir os resultados esperados.
O reforço das competências familiares e o apoio direto à criança são primordiais nas situações
onde a família não está em condição de acolher a criança de maneira adaptada.
Com vista a obter um impacto concreto, os serviços especializados devem rodear-se de uma rede
de atores profissionais e de recursos e competências da comunidade próxima das famílias.
Os diversos atores devem cooperar ao nível local, nacional e internacional.
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Atitudes a adotar por pessoas enquadrando a criança
Apoiar os pais ou de todas as pessoas encarregues da criança no reforço
das suas capacidades parentais e na melhoria da sua situação económica
A reintegração na família não pode ser uma ação pontual sem seguimento. Deve ser harmonizada
de um seguimento da criança e da família do acolhimento, visando a assegurar a estabilização da
situação da criança, a regulação das relações familiares e a neutralização dos fatores de risco. Em
caso da necessidade, tornar possível que os pais sigam as aulas de alfabetização afim de poderem
apoiar melhor as crianças.

Apoiar a criança e a família no presente para um futuro melhor
Serviços especializados (estatais e ONGs)

1. Seguimento psicossocial
Desenvolver uma rede de atores estatais, de ONGs, de atores comunitários e de um comité de
referência, de representantes religiosos e de pessoas que têm competências para acompanhar
crianças, famílias ou para ser ativos nas campanhas de sensibilizações.
A mediação familiar
Criar uma plataforma de comunicação e informação entre os atores.
Avaliar as competências das pessoas de recurso e propor-lhes atividades que respondem às suas
competências.
Propor cursos de formação e de seguimento para pessoas ativas na proteção das crianças
na região, a saber:
–– Pessoas de referência para jovens.
–– Pessoas de referência e de apoio para famílias em dificuldades.
–– Comité de referência para o acompanhamento das crianças e das ações de sensibilização
junto dos jovens.
–– Leaders religiosos para as ações de sensibilização junto aos meios religiosos respectivos.
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Definir os objetivos com a criança, a família e cada voluntário.
Desenvolver modelos de intercâmbio entre os atores.
Prever, aquando da elaboração das medidas de reintegração, um orçamento para assegurar as
despesas de seguimento.
Assegurar o plano individual de cada criança.

2. Seguimento de um projeto para a criança
A realização do projeto escolar ou profissional de cada criança é primordial pois que representa
um elemento importante na construção da sua própria vida.
A implementação do projeto deve efetuar-se o mais rapidamente possível após a reintegração da
criança na sua família para assegurar- lhe um quadro de vida no presente com perspetivas para o
futuro.
Para apoiar e motivar a criança, esta deveria ser acompanhada por uma pessoa de referência que
desenvolva uma relação empática com a criança, que compromete-se a manter relações regulares
e que se interesse ao jovem a parte inteira. Informa regularmente o serviço encarregue sobre o
bem-estar e o desenvolvimento do jovem. A criança ela mesma e a pessoa de referência podem
contactar o serviço especializado em caso de problema.
Apoio psicossocial, mediação familiar e conselhos em educação são atividades de base dos
serviços especializados para assegurar uma melhor proteção das crianças.
3. Projeto de reforço das capacidades parentais
Trata-se de sustentar ou de iniciar atividades que melhorem a situação económica dos pais e permitelhe assegurar o seu parentesco (rendimentos que asseguram o quotidiano e a formação das crianças).
Tomar medidas de acompanhamento e de tratamento psicossocial.
Implementar projetos comunitários (tipo projeto de horticultura junto das comunidades, etc.)
Criar AGR associando-se com outras organizações que são competentes na mateira.
Criar um quadro para conceder micros créditos aos pais.
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Cria uma rede constituída por atores estatais e da sociedade civil
Trabalho social
(ao nível nacional
e transnacional)

Programa de
formação

Atividades
geradoras de
rendimentos (AGR)
Programa alimentar

Serviço de saúde

Abordagem
integrada e
trabalho em rede

Programa de
sensibilização/
prevenção

Medidas
comunitárias

Desenvolvimento
do meio

Fazer participar o sistema informal no desenvolvimento de soluções.

Aspetos Transnacionais
Atividades

Pais do
acolhimento

O ponto focal no país de reintegração informa o seu
correspondente no país de identificação dos resultados,
do seguimento e da reintegração da criança na sua
família também no seu projeto de reinserção.
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País de
origem
X

Checklist

O seguimento das crianças e das famílias, a integração
profissional dos jovens e o desenvolvimento económico
das famílias são atividades exigentes.

Cada criança deve ser seguida pelo
menos durante 2 anos. Durante
este período, é importante de:
–– Estar à escuta da criança através de
uma pessoa de referência que está em
contacto regular com a criança e, se
for necessário, o serviço encarregue
especializado.
–– Implementar as medidas do plano
individual cooperando com a criança
e a família.
–– Realizar a integração escolar ou a
integração profissional da criança.
–– Avaliar o impacto das medidas e

adaptá-las à realidade pelo menos 2
vezes por ano com a criança, os seus
pais e a pessoa de referência.
–– Apoiar os pais no desenvolvimento
das capacidades parentais e na sua
situação económica.
–– Encorajar os pais a participar nos
programas que criam perspetivas
económicas.
–– Animar e sustentar a rede dos atores
estatais, ONGs, voluntários e atores
comunitários.
–– Cooperar com os outros atores numa
abordagem holística.
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–– Implementar o seguimento.
–– Trabalhar com os pais para lhes
assegurar um rendimento.

Implementação do plano individual
–– Desenvolver uma 2˚ check-list
–– Encorajar cuidados psico-medical
e económica.
–– Avaliar os impactos e os efeitos de
todas as medidas.
–– Animar e assegurar a rede dos cuidados
constituída à volta da criança.
–– Como assegurei a participação da
criança durante esta fase?

Etapa 7

Sinais de Alerta
O seguimento não está claramente definido (p. ex. a criança e os pais não sabem com quem falar).
O seguimento é irregular.
A criança monstra sinais de isolamento e/ou de agressividade.
A criança regressa na situação de vulnerabilidade.
Uma relação de dependência foi criada, o interveniente tem tendência a substituir-se à
criança ou à família.
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APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DAS
CAPACIDADES PARENTAIS
E COMUNITÁRIAS
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Desenvolver atividade profissional
Boukaré, chefe de família, 48 anos de idade quer poder educar seus filhos e
assegurar-lhes uma vida de criança em segurança e uma formação adequada.
Chamo-me Boukaré. Em nome de todas as famílias aqui presentes e da aldeia, agradeço a
associação que escolheu a nossa aldeia para ajudar as famílias pobres a cuidar das suas crianças
a fim que estas não tenham más aventuras com todos os riscos que temos atualmente.
Sou um chefe de família com 17 pessoas, das quais 6 são inscritas na escola. A minha principal
atividade é a agricultura da qual toda a gente sabe hoje que as colheitas dependem dos caprichos
da estação das chuvas. Deste modo, Há épocas em que a colheita não pode assegurar as refeições
da família sobre um período de 10 meses, o tempo entre duas estações das chuvas. Esta realidade
leva-me a libertar os mais velhos para irem à cidade a procura do trabalho.
Vão à cidade durante as férias e é com este dinheiro que pago as despesas de escolaridade, seu
vestuário e outras pequenas necessidades da família. E tudo isso porque na aldeia, aqui, não
temos outras atividades que possam nos trazer rendimentos.
Este campo, pela sua produção, vai não só ajudar nossas crianças para irem à escola, cuidar-se,
vestir-se, mas também ajudar toda a aldeia sobre ao nível económico e alimentar.
Mas uma vez, agradeço aqueles que tinham esta boa ideia e partilhá-la connosco a fim de nos
acompanhar para assegurar o futuro das nossas crianças. Meu desejo é para que todas as famílias
implicadas nos trabalhos deste campo comunitário possam trabalhar para guardar as crianças e
jovens na aldeia onde serão em segurança.
Os papéis da família e da comunidade não foram suficientemente tomados em consideração nos
programas de proteção. Pelo reforço do meio direto da criança e a instauração de um diálogo
com os pais, agir como primeira muralha na defesa de proteção, como fator contribuindo na
diminuição das vulnerabilidades bem como elemento fundamental de prevenção e de apoio à
reintegração.
*Nomes fictícios
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Etapa 8: O apoio ao desenvolvimento das capacidades
socioeconómicas da família e da comunidade
Identifique os valores e os mecanismos comunitários que sustentam as
abordagens inclusivas e os direitos individuas. Reconhecendo seus valores
e práticas positivas, as famílias e comunidades implicam-se mais no sistema
de proteção visto que este último não lhes é estranho.
A criança

A criança deve poder crescer num ambiente protetor que lhe garanta a segurança
através dos pais ou doutras pessoas que ocupam-se dela, assegurando lhe as
suas primeiras necessidades e uma educação adequada. A criança deve sentir-se
respeitada pelos seus próximos e os membros da comunidade.

A família

Os pais desenvolvem competências e atividades que gerem os rendimentos que
os permitem assegurar uma vida digna a todos os membros da sua família com
o apoio da comunidade e atividades que criam rendimentos.

A comunidade O reforço das capacidades deve ser concebido com a comunidade e com base
sobre os objetivos e as competências dos membros da comunidade. Este apoio
deve permitir que se sentam partes integrantes das decisões, das intervenções,
das soluções no âmbito das quais suas competências e suas contribuições são
reconhecidas.
Os
profissionais

Os profissionais facilitam e encorajam atividades que são pertinentes para
a comunidade e que respondem às diferentes necessidades de proteção da
criança e de melhoria da vida socioeconómica.
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Quadro Ético
Os pais e a comunidade são os principais atores para assegurar a proteção
e o desenvolvimento da criança.
A abordagem comunitária consolida a dignidade e a auto-estima . E facilita o trabalho
de apoio dos mecanismos de proteção próprias às comunidades no exercício das
suas obrigações para com suas famílias e coletividades.
O papel mais importante das organizações da sociedade civil e das organizações internacionais é
de apoiar as comunidades nas revindicações dos seus direitos e das suas necessidades.
É mais eficaz sustentar as famílias e as comunidades na revindicação e na expressão dos seus
direitos elementares que o plaidoyer em nome das pessoas infelizes ou oferecer os seus serviços
às pessoas ditas pobres.
A abordagem comunitária está constituída sobre os princípios de participação e de autonomização
das pessoas e das comunidades. Promova a mudança de comportamento para uma melhoria das
condições de vida dos membros da comunidade e a sua condição socioeconómica e em particular
para as suas crianças.
Reforçar o sistema informal e a cooperação com a comunidade para elaborar um conjunto de
boas praticas baseadas sobre as suas próprias experiências.
Garantir condições socioeconómicas decentes permite reduzir os riscos de cuidados alternativos
e contribui a sustentar as famílias para que possam melhor ocupar-se das suas crianças.
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Nível de intervenção nas comunidades
A maioria das crianças que não crescem na sua família é apoiada por um sistema
informal de desenvolvimento e de proteção. É importante constituir a ação das
organizações sobre este sistema e dar-lhe os meios de reforçar as suas capacidades
educativas e matérias respeitando os valores e suas tradições.
Facilitar a criação de grupos “de escuta e de apoio” nas comunidades. Isto torna-se um ponto
focal para sustentar as famílias e crianças em dificuldade. É importante que as mulheres e
jovens tenham seu nível de representação nesses comités. Cuidado para não criar tais comités
unicamente pela forma. Convenha dos objetivos claros e assegure que os dirigentes tradicionais
sustentam esta iniciativa.
Enumerar todas as estruturas e os domínios que cobrem e implemente os procedimentos e um
sistema de pessoas de referência que permitem acompanhar crianças e jovens vulneráveis.
Assegurar a escolaridade e projetos profissionais para todas as crianças e jovens da comunidade.
Sustentar o desenvolvimento de atividades geradoras de rendimentos permitindo aos pais de
retomar os papéis e as obrigações parentais para assegurar as bases indispensáveis da sua família
e a educação das suas crianças. Identificar as práticas, mecanismos e organizações comunitárias
para os quais a criança pode adquirir um bem-estar e um desenvolvimento pessoal harmonioso
com a sua comunidade.
Descrever e partilhar com o conjunto dos atores (comunitários e institucionais) os mecanismos no
âmbito de um diálogo sobre a proteção das crianças pelas famílias e as comunidades.
Identificar com as famílias e as comunidades os aspetos a sustentar e reforçar se for necessário.
Organizar com as famílias e as comunidades fóruns para discutir do seguimento desses
mecanismos e do seu reforço.
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Atitudes a adotar pelas pessoas que são em contacto
com a comunidade
The social actor who is in contact with A Comunidade must listen,
analyse the needs, and, in cooperation with representatives of the
community, look for the best solution with great creativity and in a
perspective of social emancipation.
As seguintes atitudes são exigidas:
Motivação para o trabalho social e compromisso pessoal.
O respeito do próximo: saber pôr-se ao mesmo nível que o seu interlocutor e o escutar sem o julgar.
Capacidade de criar um clima de confiança, junto das crianças e jovens, mas também de toda a
comunidade (evitando, por exemplo fazer falsas promessas).
Criatividade e flexibilidade, que se traduzem por disponibilidade e acessibilidade, com uma
capacidade de adaptação constante.
Capacidade a trabalhar em autonomia, com um sentido de responsabilidades para as suas
próprias tarefas.
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ChecklisT

O seguimento da criança
Pessoa (s) de referência da criança no
interior da comunidade que se interesse
no seu bem-estar, que a acompanhe com
empatia e que está à sua escuta.
Convenha das melhores maneiras
de proteger uma criança vulnerável
identificada na comunidade pondo em
cena os atores comunitários e familiares
portadores de responsabilidades.
Reforçar as ideias criativas dos diferentes
grupos e pessoas da comunidade e
estudar com ela a maneira de responder
aos diferentes riscos de proteção.
Discuta da maneira como as ações de
seguimento são levadas pelos membros
da comunidade e como podem ser
sustentadas pelo sistema formal de
proteção.
Assegure que as informações são dadas
numa língua que pode ser compreendida
por toda a gente, que seja culturalmente
apropriada e sentida corretamente.

Cooperação com a comunidade e criar o laço entre o sistema
formal e o sistema informal
Papel dos atores sociais do sistema formal no diálogo com a comunidade
Compreender as práticas e as tradições da comunidade antes de planificar
atividades pode ajudar-lhe a identificar a abordagem que convém para iniciar uma
comunicação. Concentre sobre a aprendizagem e a escuta, sobretudo no início.
Identifique as normas e os valores culturais que respeitam os direitos humanos e
meta-os em enfase quando discute do respeito dos direitos individuas. Comece
vossas discussões fazendo sobressair os bons exemplos e seja construtivo em vez
de discutir unicamente dos pontos negativos.
Não propõe imediatamente soluções aos problemas: deixe as pessoas amadurecer
as informações e conduza em seguida uma discussão sobre a maneira de intervir, os
recursos que podem investir, e aquilo que esperam da sociedade civil.
Deixe bastante tempo as pessoas para exprimir-se e assegure que a vossa abordagem
é respeitosa da sua cultura. A simplicidade e a humildade são fundamentais para
comunicar e participar.
Não force os resultados. Trabalhe com a comunidade para identificar pequenas
zonas de mudança, tais como práticas alternativas que respeitam os valores sem
violar o direito.
Evite fazer julgamento de valor sobre as práticas comunitárias. Faça prova de respeito,
de compreensão e de sensibilidade cultural e fale com a comunidade de todas as
práticas negativas e procure compreender a sua importância para a comunidade.

102

Checklist

Reforço do sistema informal
Trabalhe com a comunidade para identificar as mulheres e os
homens, de qualquer idade, que a representarão nos processos
de planificação. Em cada comunidade há pessoas que são
abertas para um diálogo construtivo.
Trabalhe com a comunidade para identificar os riscos de
proteção, aos quais são expostas as crianças e jovens.
Assegure que os representantes da comunidade têm
mecanismos claros de partilha dos resultados com todos os
membros da comunidade.
Convenha com a comunidade das regras e responsabilidades
de base, e implemente dispositivos de resolução de problemas
bem como um sistema de feedback regular sobre os progressos
cumpridos.
Discuta com os dirigentes da comunidade para saber se grupos
são excluídos a fim de compreender se há obstáculos na sua
participação.
Trabalhe com pessoas morais da comunidade para informar
todos os membros das suas responsabilidades, em particular
os pais na qualidade de detentores de obrigações para com
as crianças.

Atividades com a comunidade
Em colaboração com a comunidade, elabore sistemas de
identificação dos grupos tendo necessidades particulares bem
como dispositivos de apoio comunitário para a assistência das
pessoas que são frágeis ou que não são capazes de vir busca-la.
Em colaboração com a comunidade conceba e organize
campanhas de informações e de sensibilização, formações e
atividades populares (teatros, encontros populares,…) a fim
de garantir que todos os membros da comunidade sejam
conscientes dos seus deveres e das suas obrigações.
Forme vários membros da comunidade na utilização de
métodos participativos e garanta o equilíbrio entre os
participantes (todas as gerações deveriam participar).
Inicie ou sustente iniciativas e atividades que criam
rendimentos (AGR) e criar quadros de cooperação económica
que asseguram que uma parte do rendimento está reinvestida
para a durabilidade da empresa bem como a escolaridade e
formação das crianças.
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Sinais de Alerta
Conflitos entre os atores do sistema informal e entre o sistema informal e formal.
As crianças não são escolarizadas e jovens não têm acessos à formação
Os grupos “de escuta e de participação” excluem uma parte dos membros da sua comunidade
A situação socioeconómica incita as crianças e jovens a saírem do seu domicílio
Crianças são marginalizadas ou as suas vozes não são escutadas
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Glossário
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Atores

Designe as agências, as organizações, os grupos ou os indivíduos que têm um interesse direto
ou indireto numa intervenção ou na sua avaliação.

Agente oficial encarregue
de fazer aplicar a lei

A polícia ou outros agentes oficiais encarregues de fazer aplicar a lei, incluindo as forças
paramilitares implicadas nesta tarefa, bem como detetives e procuradores.

Alternativas para a colocação
Avaliar as necessidades e os recursos da criança para definir a colocação apropriada bem como
das crianças fora da sua família a motivação e as competências da família do acolhimento ou enquadradores nos centros de
acolhimento. A colocação oferece à criança a possibilidade de desenvolver-se num ambiente
seguro, e com pessoas de referências que se esforçam de lhe oferecer um quadro apropriado
para se desenvolver e preparar seu futuro.
Autoridade competente

No contexto do Acordo Multilateral de luta contra o tráfico (CEDEAO), esta expressão refere-se
à direção da Agência responsável da prevenção e da erradicação do tráfico de seres humanos
(criança e adultos) em cada país interessado, ou qualquer outra pessoa designada pelas partes
do referido Acordo.

Autoridade da proteção
da criança

Cf.”Autoridade nacional responsável pela proteção da infância”, mais abaixo.

Autoridade nacional
responsável pela proteção da
infância

O ministério ou o departamento governamental que foi designado como responsável pelas
questões relativas à proteção da infância, ou relativo à infância de maneira mais geral.

Comunidade

Conjunto de pessoas vivendo em coletividade ou formando uma associação de ordem politica,
económica, social ou cultural.

Competência de vida
(“Life skills” em inglês)

O termo de “life skills” refere-se a todas as competências importantes que se deve ter para
triunfar na vida. Isto inclui a aprendizagem da negociação, da tomada de decisão, de encontrar
soluções aos problemas que se apresentam, do pensamento critico, da comunicação eficaz, do
estabelecimento de relações interpessoais, da resolução de conflito, da consciência/da autoestima, da empatia e da gestão das emoções e do stress.

BID

Determinação do Interesse Superior da Criança (em ingles “Best Interest Determination”)
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Escuta da criança

Estar à escuta da criança é uma atitude dos enquadradores durante o acompanhamento da
criança. A criança é um sujeito de Direitos e suas apreciações, seus receios e seus sonhos são
importantes para a compreender e desenvolver soluções duráveis para e com ela.

Criança

O termo criança é utilizado neste manual conforme à definição contida no artigo 1 da CDC:
“(…) uma criança é um individuo com menos 18 anos de idade, salvo se a lei aplicável para a
criança prevê que a maioridade é alcançada antes desta idade

Criança isolada
(“separated child” em inglês)

As crianças isoladas são aquelas que foram separadas dos seus dois pais ou dos seus tutores
legais, mas não necessariamente doutros membros da sua família. Esta noção implica portanto
as crianças acompanhadas doutros adultos membros da sua família.

Criança não acompanhada

As crianças não-acompanhadas (chamadas também “minores não acompanhados”) são as
crianças que foram separadas dos seus dois pais ou doutros membros da sua família e que não
são acolhidas por um adulto que, pela lei ou costume, é responsável delas.

Estudo da situação pessoal

A pessoa de referência deve progressivamente descobrir a vivência da criança, através de
encontros individuais. Deve ter em conta também das observações dos outros intervenientes
que enquadram a criança, não duvidar da versão da criança quando fala da sua vivência, e
evitar as interrogações!

Avaliação da situação familiar
e do meio da criança

Os pais são também encontrados sem preconceitos, suas forças e suas fraquezas são avaliadas.
Considere sua situação socioeconómica, as razões da vulnerabilidade da sua criança bem como
os outros membros da família. O mais importante é de sentir a afeição e o interesse que têm
para com sua criança.

Exploração

No contexto do tráfico de seres humanos, a exploração refere-se a todas as formas de exploração
sexual, de trabalho forçado, das formas modernas de escravatura ou de dependência ou a
extração de órgãos. A definição internacional (cf. “Protocole das Nações Unidas contra o
trafico”) disse que “a exploração incluirá, no mínimo” essas formas, significa que um Estado
pode decidir de incluir outras categorias de práticas nefastas à noção de exploração.
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Exploração sexual comercial
(das crianças)

A exploração sexual de uma criança, contra renumeração em dinheiro ou em objetos reais, nem
sempre, mas habitualmente organizada por um intermediário (parente, família, sustentador,
“chulo”, etc.) principalmente para a prostituição ou a produção de pornografia.

Explorador

Uma pessoa que ganha dinheiro de uma criança, através de qualquer forma de exploração
definida mais acima, ou que exige dela que trabalhe em qualquer forma de exploração, a saber
sujeitá-la ao trabalho forçado ou à dependência, explorá-la pela prostituição ou tomar dinheiro
que uma criança ganhou prostituindo-se.

Identificação da criança

A identificação faz-se indo ao encontro das crianças na rua. Deve-se tratá-las com dignidade e
respeito; mostrá-las que estamos interessados nelas como indivíduos.

Interesse superior da criança

A Convenção das Nações Unidas relativa aos Direitos da criança (art. 3.1) prevê que em todas as
ações relativas às crianças, sejam elas nas instituições socias, privadas ou públicas, nas justiças,
pelas autoridades administrativas ou os órgãos legislativos, o interesse superior da criança seja
uma consideração primordial.

Jovem (s) pessoa (s)

Refere-se às crianças (de menos de 18 anos) e aos jovens adultos (entre 18 e 23 anos).

Mapping

Termo inglês que poderia ser traduzido em francês pela palavra “cartographie” (cartografia).
Para simplificar, conservamos o termo inglês que designa aqui o trabalho que consiste a
classificar todos os atores, as partes, intervenientes da proteção da infância, a localiza-los, a
determinar a sua missão, bem como o seu papel e as suas capacidades.

Mecanismo de
referenciamento nacional

Procedimento designado para assegurar a coordenação entre os ministérios governamentais,
as ONGs e outros atores que são implicados nos cuidados das vítimas de tráfico e a tomada de
decisão que as dizem respeito.

Monitoring

Termo inglês que pode ser traduzido em francês pela expressão “suivi et contrôle” (seguimento
e controlo); guardamos o termo inglês por simplicidade de prática.

País de origem

O país de nacionalidade de uma criança móbil, ou no qual tem uma residência permanente no
momento na sua entrada num país de destinação.
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País de destinação

País no qual uma criança móbil em situação de vulnerabilidade foi identificada.

País de trânsito

Um país através do qual as crianças e jovens passam, à destinação do país de destinação
previsto.

Pessoa de referência

Uma pessoa que se interessa especialmente do bem-estar de uma criança específica e uma
pessoa onde a criança pode confiar-se. Esta pessoa está à sua escuta, monstra que está
interessada nela e acompanha-a com empatia. Esta pessoa deveria se encontrar na sua rede.

Piores formas de trabalho
das crianças

Definido pela Convenção Nº 182 da OIT sobre os piores formas de trabalho das crianças
(adotado em 1999), incluindo:
(a) Todas as formas de escravatura ou pratiques análogos, tais como a venda e o trafico das
crianças, a servidão por dívidas e a escravidão bem como o trabalho forçado ou obrigatório,
incluindo o recrutamento forçado ou obrigatório das crianças com vista a sua utilização nos
conflitos armados;
(b) A utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para fins de prostituição, de
produção de material pornográfico ou de espetáculos pornográficos;
(c) A utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para fins de atividades ilícitas,
nomeadamente para a produção e o tráfico de estupefacientes, tais como definidos nas
convenções internacionais pertinentes;
(d) Os trabalhos que, pela sua natureza ou as condições nas quais exercem-se, são suscetíveis
de prejudicar à saúde, à segurança ou à moralidade da criança.
Fora destas categorias, os Estados que ratificaram a Convenção Nº 182 devem “tomar
as medidas imediatas e efetivas para garantir a proibição e a erradicação …em urgência,
das categorias a, b e c devendo organizar uma consultação tripartida implicando
representantes do Estado, representantes das organizações de empregadores e de
trabalhadores (sindicatos) a fim de determinar o que pertence à categoria d (e de
reanalisar e rever a lista periodicamente).
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Cuidados de urgência
da criança

O primeiro acolhimento assegura à criança um acompanhamento empático; garante que
a criança tenha uma pessoa de referência e que os cuidados médicos, refeições regulares,
um lugar de vida que tranquiliza a criança e um ambiente estimulante, lhe serão oferecidos.
Durante esta permanência que não deverá ultrapassar mais de 30 dias, as perspetivas sociais
e profissionais a longo prazo são preparadas com a criança e se for possível com a sua família.

Profissionais

Neste documento, este termo faz referência a todos os intervenientes aprovados e reconhecidos
da proteção da infância, sejam eles estatais ou não. Alguns intervenientes voluntários,
provenientes por exemplo do meio associativo, podem entrar nesta categoria mesmo não
sendo renumerados strito sensu.

Prostituição infantil

A utilização de crianças nas atividades sexuais contra renumeração ou qualquer outra forma
de consideração.

Proteção

No contexto de tráfico, o termo de proteção refere-se às etapas destinadas a garantir o pleno
respeito dos direitos de uma pessoa que foi vítima de tráfico (criança ou adulto), por exemplo
após que uma pessoa for negociada, ou, no caso de uma criança, após ser recrutada na rua.
No contexto mais vasto da proteção da infância, o termo de proteção refere-se a um grande
leque de medidas tomadas para proteger uma criança contra qualquer forma de prejuízo ou
de mau trato, também para prevenir doutros prejuízos no caso de uma criança que já sofreu
da separação com a sua vizinhança.

Protocolo de Palerme

Cf.”Protocolo contra o trafico ilícito de migrantes (…)”, mais abaixo (que é sempre designado
sob o nome de Protocolo de Palerme, do nome da cidade italiana onde foi assinado em
Dezembro de 2000).

Referenciamento,
sistema de referenciamento
ou mecanismo de
referenciamento

No contexto da proteção da infância, este termo designa um conjunto de regras padronizadas
para responder a um caso de criança isolada, ao mesmo tempo para referir a criança vitima
aos serviços especializados e para implementar medidas de proteção a fim de prevenir abusos
suplementares, por exemplo implicando a policia para inquirir sobre um possível crime, ou para
solicitar aos intervenientes sociais de reagir no âmbito dos procedimentos Padrões.
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Reabilitação

Conjunto de medidas que tendem a permitir a uma criança vulnerável de readquirir a sua
dignidade ou seu estatuto social de ser humano.

Reintegração

Processo onde a criança vulnerável é reconduzida e restabelecida no seu contexto social e
cultural.

Reintegração social e
profissional da criança

Preparar a criança e a família para sua futura vida comum velando para que a criança possa
crescer em segurança num ambiente de pertença. Assegurar-se que a criança e a família
recebem um apoio adequado que permita oferecer à criança uma escolaridade ou uma
formação profissional.

Restabelecimento
(“recovery” em inglês)

Os diversos processos implicados na reabilitação e na reintegração. A assistência é dada para
o restabelecimento de uma criança.

Reunificação familiar

Processo de reunificação de uma criança com membros da sua família ou numa família de
acolhimento estabelecendo ou recriando uma relação a longo prazo.

Serviços para crianças
vulneráveis

Um grande leque de assistências fornecidas às crianças vulneráveis, a fim de responder as
suas necessidades imediatas e lhes permitir de restabelecer-se e de recomeçar sua vida. Esta
assistência abrange a comida, o alojamento, o vestuário, os cuidados médicos, a educação e a
formação profissional, bem como o conselho jurídico.

Solução durável

Arranjo a longo prazo implementado para uma criança que é vulnerável em oposição às soluções
ditas de curto prazo ou intermediário (como a assistência de urgência). Há normalmente três
opções possíveis para uma solução durável: a integração local, o regresso ao país ou o lugar
de origem ou (nos raros casos) a reinserção num país terceiro. As soluções duráveis podem ser
vistas como medidas de prevenção.

Padrões

São critérios de qualidade para o desenvolvimento, o monitoring, a vigilância e a reflexão dos
responsáveis e dos profissionais para melhorar a qualidade dos serviços e medidas a favor das
crianças em dificuldade e que se baseiam sobre os DIREITOS DA CRIANCA.
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Seguimento da criança
depois o seu regresso na sua
família e/ou sua comunidade

A reinserção de uma criança deve ser seguida para acompanhar o processo de reintegração
e apoiar a criança ou a família em caso de problemas. Segundo o local, é necessário formar
comités de alerta e velar para que sejam formados e acompanhados por estruturas profissionais.

Tráfico de pessoas

O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou a admissão de pessoas (crianças,
adultos ou os dois):
a) No caso de adultos, por utilização da ameaça, o uso da força ou doutras formas de coerção,
de rapto, de burla ou de engano, de abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade,
ou pelo pagamento ou a receção de um beneficio para ter o consentimento de uma pessoa
tendo o controlo de uma outra pessoa
b) No caso de crianças, esta expressão refere-se ao recrutamento, ao transporte, ao alojamento
ou ao acolhimento de crianças, os meios descritos mais acima podem ser ou não utilizados.
Nos dois casos (crianças ou adultos), o tráfico faz-se com finalidade de exploração, o que
inclui a exploração pela prostituição de outrem ou doutra formas de exploração sexual, o
trabalho ou os serviços forçados, a escravatura e as práticas similares à escravatura, servidão
ou extração de órgãos.

Tráfico interno

Tráfico praticado num único e mesmo país (entre regiões, distritos, etc. mas também quando
uma criança é recrutada para ser explorada não longe da sua casa).

Traficante

Pessoa que se dedica às atividades de tráfico de pessoas (como está definido pelo Protocolo das
Nações Unidas sobre o tráfico).
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Notas pessoais: Complete você mesmo o seu glossário

113

www.resao.org
Rede iniciada e assegurada pela Fundação Suíça do Serviço Social Internacional (SSI)
em colaboração com o Instituto internacional dos Direitos da Infância (IDE).

O conteúdo deste documento foi desenvolvido pelas ONG enumeradas aqui em baixo em colaboração
com as autoridades e Ministérios encarregues da proteção da infância dos seguintes países:
Benim
Crianças Solidárias
da África e do Mundo
(ESAM))

Gâmbia
Child and Environmental
Development Association
(CEDAG)

Libéria

Burkina Faso
Keoogo

Gana
Research and Counseling for African Migrants
(RECFAM)

Mali
ENDA Terceiro-Mundo

Cabo Verde
ACRIDES

Guiné
SABOU-Guinée

Níger
Escola, Apadrinhamento e
Ações de desenvolvimento
(EPAD)

Suíça
Fundação Suíça do Serviço Social
Internacional (SSI)

Costa de Marfim
Bureau Internacional
Católica da Infância (BICE)

Guiné-Bissau
Associação dos Amigos da
Criança (AMIC)

Nigeria
Save the Child Initiative
(STCI)

Togo
Espaço Fraternidade
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Senegal
Direção da Educação Vigiada e da
Proteção Social (DESPS) Direção da
Proteção dos Direitos da Criança
(DPDE) ENDA Juventude e Acão
Unicef Senegal
Serra Leoa

Este documento foi aprovado em novembro de 2011 em Accra, no Comitê Gestor da Rede Oeste Africano para a Protecção das Crianças (WAN), presidido
por Jean Zermatten, presidente do Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU, na presença de um representante da CEDEAO
Comissão e um representante da Fundação Terre des hommes Lausanne - em nome dos membros da plataforma “Mobilidade” regional.

Realizado com o apoio de

Coordenação, apoio técnico e metodológico:

Schweizerische Eidgenossenschaft
Conféderation suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
A Direção do Desenvolvimento
e da Cooperação (DDC)
Contact :
Service Social International (SSI)
Fondation suisse

A comissão Europeia

9, rue du Valais
Case postale 1469
1211 Genève 1
Switzerland

A Comunidade Económica
dos Estados da África
Ocidental (CEDEAO)

Fundos das Nações Unidas
para a Infância (Unicef).
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Tél. + 41 22 731 67 00
Fax + 41 22 731 67 65
www.ssiss.ch
ssi@ssiss.ch

Lista das fichas técnicas
(Classificação cronológica segundo as 8 etapas)

1 Ficha de identificação
2 Dossiê pessoal da criança
3 Ficha de Pesquisa da família
4 Avaliação da situação pessoal da criança
5 Avaliação da situação familiar da criança
6 Elaboração do projeto de reinserção/formação da criança
7 Ficha de visita seguimento a domicílio
8 Ficha de seguimento no local de formação

No CD reunido a esta publicação, fichas técnicas úteis ao cuidado das
crianças são disponíveis em versão eletrónica.
A análise dos quadros legais dos vários países enquadrando os Padrões
contidos nesta publicação, bem como outros documentos úteis aos
profissionais são também inclusos nela.
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