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Intervenção do presidente do Órgão de Administração do Centro de Bem Estar 

Infantil de Vila Franca de Xira 

 

Desde já quero agradecer o convite endereçado pela CPCJ para o CBEI estar 

representado neste importante seminário, o que muito nos honra. 

Sendo o CBEI membro efectivo, quer da Comissão Restrita, quer da Comissão Alargada 

da CPCJ, é também uma obrigação e um dever participar activamente nestas iniciativas 

que trazem para a discussão pública temas essenciais sobre a política e a realidade 

social do concelho, e que são, sem dúvida, questões que terão de marcar as agendas 

políticas nacionais dos próximos anos. 

Como qualquer direito universal, também os direitos da criança nunca estão 

conquistados na sua plenitude. É necessário, diariamente, estar atento, prevenir e agir 

para garantir a manutenção desses direitos e a sua solidificação na sociedade. São as 

crianças de hoje que serão o futuro do nosso mundo. Cabe-nos a nós, enquanto agentes 

sociais ou decisores, garantir o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Temos a 

obrigação de criar condições que permitam a estas crianças desenvolverem-se de 

forma saudável e num ambiente estável. 

Só desta forma poderemos contribuir para um futuro de qualidade. 

Ao ler o tema que iria aqui abordar - O Direito da criança a não ter um processo de 

promoção e proteção! -, foi como ler uma síntese das preocupações, da missão e de 

parte do trabalho que o CBEI tem desenvolvido desde a sua fundação, pelas mãos do 

Padre Vasco Moniz, nos idos anos 40 do século passado. 

Assim, tentarei transmitir-vos um pouco da nossa experiência, da nossa abordagem 

junto das crianças, e do que acreditamos ser o caminho para O Direito da criança a 

não ter um processo de promoção e proteção! 

“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança” 

Este provérbio africano pode servir de metáfora à forma como o CBEI encara a 

educação e desenha a sua intervenção junto das crianças, jovens e famílias que 

integram a instituição, e como desenha o seu papel perante a comunidade em que se 

insere. 

É do conhecimento de todos nós que a educação e proteção de uma criança 

dificilmente poderá ser desempenhada por acompanhamento de apenas uma pessoa. 
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Mas é também do conhecimento geral que a nossa sociedade está cada vez mais longe 

do tempo em que se constituía como um espaço cultural, onde existiam redes de 

suporte e comunidade de apoio ao desenvolvimento da criança e das famílias.  

Sobretudo, em contexto urbano, são enormes os desafios que se colocam às famílias 

no cumprimento das suas tarefas mais importantes: 

Cuidar, Proteger e Educar. 

Sabe-se que a primeira rede de apoio à criança é a sua família. Assume-se como 

cuidador primário assente em manifestações de apego e criação de vínculos seguros 

que permitam à criança crescer em segurança afetiva e social, assim como deve 

assegurar a satisfação das suas necessidades básicas e imprescindíveis ao seu 

crescimento e desenvolvimento equilibrado.  

Mas também é do nosso conhecimento que as famílias sozinhas terão dificuldades em 

corresponder a todos os desafios que lhes são apresentados.  

Segundo indicações da UNICEF é à família que cabe a função de prestar cuidados 

físicos, psicológicos e afetivos à criança, devendo estes ser complementados pelo 

sistema educacional através das creches e estabelecimentos de ensino, como é o caso 

das IPSS no geral, e do CBEI em particular. 

A escola e a família representam, assim, contextos fundamentais de apoio social para o 

desenvolvimento humano, que em colaboração concertada possuem funções 

educacionais, políticas e sociais e são responsáveis pela construção e transmissão do 

conhecimento culturalmente organizado.  

De facto, uma das nossas mais importantes linhas de ação prende-se com o 

desenvolvimento de um trabalho diário cooperado, entre técnicos, famílias e entidades 

parceiras, prestando cada vez mais um serviço de qualidade e assumindo-se como um 

recurso importante junto da comunidade onde estamos inseridos. Procurar formas de 

articulação e criar redes de envolvimento e apoio, onde a definição de objetivos 

concretos e formas de atuação vão sendo desenhadas em parceria, contribui para que 

intervenções sejam mais eficazes e adequadas, permitindo que as famílias se sintam 

mais protegidas e apoiadas na educação das nossas crianças.  

E as IPSS são fundamentais, quer como complementaridade ao próprio estado, quer 

na proximidade que mantêm com as comunidades locais. 

Só assim se conseguirá construir uma Aldeia… 
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Mas tal como em qualquer aldeia, não serão só as relações de cooperação e interajuda 

que são necessárias. É importante que cada serviço criado tenha definido o seu campo 

de ação em função das necessidades encontradas e se apresente como resposta 

adequada.  

Quando pensamos numa das funções que temos, enquanto instituição educativa, 

nesta aldeia cuidadora, distinguimos a nossa atuação na intervenção primária. Prevenir 

para não ter que remediar…  

Não deverá ser este o principal papel das instituições educativas? 

Quando lemos e refletimos sobre o título deste seminário - O Direito da criança a não 

ter um processo de promoção e proteção! - que ligações fazemos com a nossa 

atuação? 

Para cumprir este direito, para contribuir adequadamente enquanto serviço para esta 

aldeia, teremos que nos posicionar, em primeira instância, sempre na intervenção 

primária. E é isso que fazemos há largos anos.  

Falar da nossa experiência neste seminário é, para além de gratificante pelo 

reconhecimento tido nas nossas práticas, um reassumir da nossa responsabilidade e do 

nosso contributo para esta nossa aldeia cuidadora e para com as nossas famílias.  

Como fazemos esta intervenção? 

Temos em desenvolvimento nas respostas sociais de pré-escolar e de CATL projetos que 

promovem o desenvolvimento emocional e social das crianças. A estratégia privilegiada 

assenta na compreensão do mundo social, da capacidade de estabelecimento de 

relações afetivas estáveis e seguras, na resolução de problemas e conflitos de forma 

cada vez mais assertiva e civicamente responsável.  

Projectos tão abrangentes como sejam o Baby Talk, O Ser e Conhecer, o Descobrir e 

Sentir ou as Conversas no Sótão, dão corpo à nossa missão diária de integração. 

Sabe-se hoje, que a competência emocional nas crianças é promotora de relações entre 

pares mais gratificantes, que crianças mais competentes emocionalmente são melhor 

aceites pelo grupo, têm mais interações positivas, são mais empáticas e sensíveis aos 

estados emocionais dos outros, utilizam respostas mais assertivas na resolução de 
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problemas e conflitos, vêm a sua autoestima mais protegida e contribui para um 

melhor desempenho cognitivo.  

Se assim é, esta nossa intervenção, não só a contribui de forma eficaz para o 

desenvolvimento e bem-estar da criança, mas também potencia fatores protetores que 

terão manifestações positivas na sua vida familiar e social.  

O facto das famílias estarem envolvidas nestes projetos e serem chamadas a colaborar 

em diversas dinâmicas é também uma ferramenta importante em termos de 

prevenção, pois, não só procura capacitar as famílias através do centrar da sua atenção 

na importância que estas aprendizagens emocionais têm nas crianças, como também 

lhes permite desenvolver um sentido de pertença e de experiência de rede nesta 

“aldeia cuidadora”. 

São também desenvolvidas sessões com pais, que estão longe de se constituírem como 

“escola” ou “formação”, pois defendemos e acreditamos que as famílias encerram em si 

todas as competências, devendo a escola, nesta intervenção, ser o motor de reflexão 

sobre os seus pontos fortes, as suas potencialidades e fragilidades.  

Procurar em conjunto criar espaços e tempos de reflexão, mais ou menos orientados, 

onde as famílias se sintam acolhidas e em espaços seguros para aprenderem e 

refletirem umas com as outras. 

Não aprendizagem de competências, mas antes aprendizagens e experimentação de 

diferentes formas de fazer. Procuramos junto das famílias, com este trabalho, que 

percebam que a partir das suas forças conseguem criar estratégias e redes de suporte 

que, colaborativamente, contribuam para minorar as suas fragilidades.  

Permite-nos ainda, ter um espaço de proximidade entre os nossos técnicos e as famílias, 

contribuindo para a identificação, o mais precoce possível, de situações de fragilidade 

e de risco.  

Estamos convictos que estes projetos desenvolvidos diariamente, e sempre em 

proximidade, têm tido impacto muito positivo nas famílias que acolhemos, uma vez 

que são observados e relatados pelos diferentes intervenientes neste processo 

alterações de comportamento nas crianças como sejam: “identifica melhor o que está 

a sentir”; “mostra preocupação com o que os outros estão a sentir”; “em casa ensina-

me a respirar e diz que o meu coração tem que bater devagarinho para eu pensar 

melhor”. 
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Também os educadores nos relatam que “o grupo consegue estar mais tranquilo” ou 

que “já conseguem resolver algumas situações de conflito sozinhas”. 

É também com grande satisfação que, para além dos directamente envolvidos, vemos 

chegar o reconhecimento do nosso trabalho diário de entidades que nos 

acompanham. 

Numa intervenção ao nível dos jovens, para além de todos estes focos de ação 

(competências emocionais e sociais), acrescenta-se a criação de espaços seguros para 

a reflexão acerca de fatores e comportamentos que são protetores da saúde e bem-

estar e que contribuem para a promoção da saúde mental e redução de fatores de risco.  

Nos últimos anos têm-se desenvolvido intervenções ao nível do aumento do 

conhecimento que têm de si, caminhando numa esfera pessoal de identificação das 

suas características pessoais, e de como estas têm impacto no seu grupo de pares, na 

família e em si próprio.  

Desenvolvemos também diferentes ações e dinâmicas de exploração de temáticas 

como o bullying, o ciberbullying, amores e desamores, a violência no namoro, pressão 

do grupo de pares,  

sexualidade, etc… 

Percebemos que o conhecimento e a oportunidade de reflexão num contexto seguro 

permite não só o desenvolvimento emocional dos jovens mas a sua capacitação para o 

dever cívico e responsabilidade social, percebemos que desta forma vamos 

humildemente contribuindo para que outros agentes se sintam responsáveis 

socialmente, não só pelas suas próprias escolhas mas também pela sinalização e 

identificação de riscos e situações de colegas em possível risco.  

Esta é a nossa forma de fazer, o nosso contributo para que a criança tenha direito a não 

ter um processo de promoção e proteção. 

Mas nem sempre as fragilidades são transformadas em forças, nem sempre os fatores 

protetores são suficientes para equilibrar os fatores de risco a que por vezes as nossas 

famílias estão sujeitas… 

Sabemos, e somos confrontados com frequência, que nem sempre esse “direito da 

criança não ter um processo de promoção e proteção” é possível de cumprir e, de 

facto, existem ao longo dos anos muitas famílias que, pelas mais variadas razões, nos 
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mostram sinais que as suas crianças podem estar em situação de risco e/ou de eventual 

perigo. 

Como instituição educativa estamos conscientes do nosso papel enquanto primeira 

linha de ação e intervenção e aprendendo todos os dias em articulação com esta CPCJ. 

Habitualmente, encontramos canais abertos de comunicação acessíveis e contentores 

das nossas dúvidas. E isso dá-nos segurança, enquanto instituição, de tentar mobilizar 

os recursos que nos são possíveis para minorar a situação de risco e intervir nela, 

mobilizando as respostas que nos são possíveis, como por exemplo, garantir 

acompanhamento psicológico ou psicopedagógico à criança, proceder a avaliações de 

desenvolvimento, acionar apoio familiar, ou articular com outros recursos da 

comunidade como sejam o SAASI ou o Hospital de Vila Franca de Xira, com quem 

temos vindo a articular algumas situações concretas.  

Quando vimos esgotadas estas estratégias de intervenção, ou em situações que pela 

nossa avaliação da situação nos dão indicadores de que a criança poderá efetivamente 

estar em perigo, são feitas as sinalizações de forma o mais clara possível e com a maior 

brevidade, de forma a que a CPCJ tenha indicadores claros daquilo que é a nossa 

perceção do perigo que aquela criança poderá estar a correr e das fragilidades da 

família onde está inserida.  

O trabalho de articulação pós sinalização das situações com a CPCJ assume também 

uma importância elevada, pois enquanto instituição que tem contacto direto e diário 

com as famílias conseguiremos desenvolver ações de proximidade e de observação de 

comportamento orientadas pelas diretrizes definidas pela CPCJ.  

Sabemos que uma “aldeia cuidadora” demora muitos anos a criar, mas se cada um dos 

implicados mobilizar os seus recursos e os coordenar com os dos outros, talvez seja 

ainda mais eficaz e mais adequada esta construção. 

E é nisto que o CBEI, Órgão de Administração e todos os seus profissionais, diariamente, 

acreditam e se empenham. 

Os escassos recursos financeiros, e algumas vezes humanos, que são transversais à 

maioria das IPSS, só pode ser ultrapassado com uma imperativa e saudável troca de 

experiências entre todos. 

Acreditamos que o sucesso para a inclusão das crianças em ambientes e práticas 

profícuas e saudáveis passa, obrigatoriamente, por uma política de cooperação entre 

todos os actores deste sector social; sejam IPSS, autarquias, ou entidades públicas. 
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Hoje, o problema de uma criança ou de uma família não é apenas um problema do 

estado ou da Instituição onde se encontra.  

É um problema de toda a comunidade envolvente e deve ser encarado como um 

problema de todos. 

Quero concluir, transmitindo o que considero serem os três principais desafios e 

vectores de actuação das IPSS para o futuro: 

Em primeiro lugar, as IPSS têm de actuar preventivamente de forma a minimizar os 

factores de risco existentes. 

Em segundo lugar, há a necessidade de manter uma proximidade com as crianças e 

respectivas famílias que permita a identificação de casos de risco e actuar 

interventivamente, dentro das competências em primeira linha. 

Por fim, quando as situações de potencial perigo são identificadas, cabe às Instituições 

a sua sinalização junto das entidades e manter a cooperação e acompanhamento 

necessário destes processos, numa parceria adequada. 

Acreditamos que desta forma poderemos encarar o futuro de uma forma mais risonha 

e ver alcançado o sucesso da nossa Aldeia Cuidadora, mantendo sempre o mote de: 

Agir antes de reagir. 

A todos, em nome do CBEI e em meu nome, muito obrigado! 

 

Alverca, 18 de outubro de 2019 

 

 


