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Anos de investigação sugerem que o acolhimento familiar é uma medida 
de colocação globalmente mais protetora do bem-estar e do desenvolvi-
mento de crianças e jovens em perigo, quando comparado a respostas 
de caráter residencial. No entanto, em Portugal, o acolhimento familiar 
permanece como uma das respostas alternativas de cuidados com menor 
expressão.
 
Vislumbra-se, contudo, para os próximos anos, um importante “virar de 
página” no nosso país: Portugal atravessa atualmente um período carac-
terizado por uma maior valorização e suporte à implementação de um 
sistema de acolhimento familiar capaz de atuar no superior interesse 
da criança.

A presente obra, essencial neste tempo de mudança, conta com a partici-
pação de investigadores e stakeholders, nacionais e internacionais, que 
descrevem e problematizam o atual estado da arte e identificam boas 
práticas em acolhimento familiar.
 
Assente numa visão multidisciplinar e abrangente, este livro apresenta os 
conhecimentos neste contexto de intervenção do ponto de vista sociole-
gal, mas também considerando os diferentes intervenientes no sistema: 
crianças/jovens, profissionais, famílias de acolhimento e famílias biológicas.
 
Trata-se de um recurso essencial para os diferentes profissionais que 
atuam com crianças e suas famílias, em áreas diversas como a segurança 
social, a promoção e a proteção, a justiça e a educação, fornecendo-lhes 
ferramentas teóricas e soluções técnicas a nível individual, familiar e insti-
tucional, para a identificação e a implementação de respostas cientifica-
mente informadas em acolhimento familiar.

Temas abordados:
Contextualização Sociolegal
Sistema Português de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo
Os Profissionais e o Sistema de Acolhimento Familiar
A Criança em Acolhimento Familiar
Famílias de Acolhimento
Intervenções Terapêuticas com Famílias de Acolhimento
Famílias Biológicas e Reunificação Familiar
Intervenção Profissional em Acolhimento Familiar
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Um manual completo, prático
e multidisciplinar com exemplos

da prática efetiva

Temas:

Maus-tratos infantis e saúde
Relações signi�cativas e resiliência 

Trauma
Saúde mental na infância e adolescência 

Promoção dos direitos e proteção das crianças/jovens 
Intervenção com crianças/jovens em crise 

Comportamento de fuga 
Autonomia e independência

Dia a dia na casa de acolhimento 
Qualidade das relações entre pro�ssionais e jovens 

Acolhimento terapêutico 
Estilos, práticas e estratégias educativas 

Intervenção com famílias 
Supervisão 

E�cácia do acolhimento residencial terapêutico
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Sistema Português de 
Promoção e Proteção de 
Crianças e Jovens em Perigo

Paulo Guerra1 

“Quem sabe de certezas não é o poeta.
O mundo que é nosso
é sempre tão pequeno e tão infindo
que só cabe em olhar de menino.”

Mia Couto

Introdução
Portugal conhece há muito a necessidade de proteger crianças e jovens que vivenciem 
situações de risco e de perigo.

Estamos no reino do Direito das Crianças, e já não no dos menores, palavra malcheiro-
sa a substituir por outra bem mais perfumada: “Crianças”.

Houve quem falasse de revolução neste ramo de Direito tão negligenciado e secunda-
rizado pelos nossos próprios pares.

O regime jurídico condensado na Organização Tutelar de Menores (OTM), previsto no 
Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 de outubro, sofreu profundas alterações, resultantes da 
publicação de um conjunto de diplomas legais que preconizaram uma importante refor-
ma do direito das crianças e jovens em Portugal.

Assim, a Lei n.º 133/99, de 28 de agosto (Quinta alteração do Decreto-Lei n.º 314/78, 
de 27 de outubro), a Lei n.º 147/99, de 1 de setembro [que aprova a Lei de Proteção 
de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP)], e a Lei n.º 166/99, de 14 de setembro [que 
aprova a Lei Tutelar Educativa (LTE)], inovam a intervenção não judiciária e judiciária 
junto de crianças e jovens em perigo ou em situação de delinquência, adequando-a 
aos princípios convencionais e regras internacionais de administração de justiça das 
crianças, visando reconhecer às mesmas as “garantias concedidas aos adultos pelo 
direito constitucional, pelo direito processual penal e pelo próprio direito penal (…), 
mas que simultaneamente salvaguarde a herança positiva do modelo de ‘proteção’, em 
especial a natureza educativa das medidas aplicáveis e a profunda consideração pelos 
‘interesses da criança’.” (Bolieiro & Guerra, 2014).

Em 1995, numa perspetiva de construção de um novo modelo de intervenção não ju-
diciária e judiciária, iniciou-se uma reforma legislativa que passou pela alteração do 
enquadramento institucional relativamente às crianças, reconhecendo-lhes direitos 

1  Por questões de uniformização da obra e critérios editoriais, o presente capítulo encontra-se ao abrigo do Novo 
Acordo Ortográfico, apesar de não ser a grafia usada pelo autor.

1
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■■ Criança com comportamentos delinquentes (prática de crimes) dos 16 (idade da 
imputabilidade penal) aos 18 anos (aplica-se o Código Penal e o Regime Penal 
dos Jovens Adultos – até aos 21 anos –, este último a aguardar uma mais do que 
ansiada revisão).

Deveres da sociedade e do Estado na proteção da criança
Aqui chegados, diremos que a sociedade e o Estado têm o especial dever de desen-
cadear as ações adequadas à proteção da criança vítima de violência, abuso sexual, 
exploração, abandono ou tratamento negligente ou que por qualquer outra forma seja 
privada de um ambiente familiar normal (artigo 69.º da Constituição da República Por-
tuguesa).

É com esse desiderato que surge, entre nós, a LPCJP (aprovada pela Lei n.º 147/99, 
de 1 de setembro, e alterada em 2003, 2015, 2017 e 2018, respetivamente pelas Leis 
n.os 31/2003, de 22 de agosto, 142/2015, de 8 de setembro, 23/2017, de 23 de maio,  
e 26/2018, de 5 de julho). 

A LPCJP inseriu-se, como já se explicou, num processo de reforma profunda do siste-
ma de proteção da criança em Portugal e resultou do debate entre o chamado modelo 
de “justiça”, em que se privilegia a defesa da sociedade e o respeito dos direitos e das 
liberdades e garantias das crianças, e o modelo de “proteção”, em que se privilegia 
a intervenção do Estado na defesa do interesse da criança sem que formalmente lhe 
esteja reconhecido o direito ao contraditório.

Esta intervenção, que tem por objeto a promoção dos direitos e a proteção das crianças 
e jovens em perigo – cada vez mais visualizados como autênticos sujeitos de direitos 
e cidadãos de pleno direito –, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento 
integral, tem lugar quando (artigo 3.º, n.º 1 da LPCJP):

■■ Os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em pe-
rigo a segurança, a saúde, a formação, a educação ou o desenvolvimento da 
criança ou do jovem;

■■ Esse perigo resulte de ação ou omissão de terceiros, a que os pais, o representan-
te legal ou quem tenha a guarda de facto da criança ou do jovem não se oponham 
de modo adequado a removê-lo; 

■■ Esse perigo resulte de ação ou omissão da própria criança ou do jovem, a que os 
pais, o representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto não se oponham 
de modo adequado a removê-lo.

Considera-se que a criança ou o jovem2 está em perigo – e só no perigo se podem 
aplicar medidas de promoção e proteção – quando se encontra numa das seguintes 
situações (indicadas no artigo 3.º, n.º 2, da LPCJP, a título meramente exemplificativo):

■■ Está abandonado ou vive entregue a si próprio;

2  Para efeitos da LPCJP, considera-se “jovem” a pessoa com menos de 18 anos ou a pessoa com menos de  
21 anos que solicite a continuação da intervenção iniciada antes de atingir os 18 anos e ainda a pessoa até aos 
25 anos, sempre que existam, e apenas enquanto durem, processos educativos ou de formação profissional [cf. 
artigo 5.º, alínea a)].
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Paula S. Oliveira

Introdução
De forma geral, embora o enquadramento legal varie de país para país, as crianças 
retiradas aos pais e (temporariamente ou permanentemente) à guarda do Estado en-
contram-se a residir em instituições de acolhimento ou famílias de acolhimento, aos 
cuidados de familiares ou amigos da família ou em instituições que oferecem uma res-
posta específica (por exemplo, centros seguros ou unidades supervisionadas para a 
mãe e bebé).

Quer os cuidados institucionais (isto é, residenciais) quer os cuidados em famílias de 
acolhimento são respostas complexas e que requerem abordagens e competências 
reabilitativas e terapêuticas dos profissionais envolvidos (Lawrence, Carlson, & Egeland, 
2006; National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2010, 2013; Oosterman, 
Schuengel, Wim Slot, Bullens, & Doreleijers, 2007). As crianças em acolhimento, fruto 
das experiências potencialmente adversas que sofreram na família de origem (como 
abuso ou negligência) e da própria experiência de separação da família de origem, são 
crianças especialmente vulneráveis e que apresentam elevados níveis de problemas 
psicopatológicos (Baptista et al., 2014; Fisher, Stoolmiller, Gunnar, & Burraston, 2007; 
Juffer & van IJzendoorn, 2005; Lawrence et al., 2006; Oliveira, Fearon, Belsky, Fachada, 
& Soares, 2015). Desta forma, paralelamente à própria intervenção que é a colocação 
em famílias de acolhimento, estas crianças podem muitas vezes beneficiar de interven-
ções psicológicas, para que fiquem mais capazes de recuperar dessa adversidade e 
poderem melhor adaptar-se ao – e beneficiar do – próprio acolhimento. 

Por outro lado, os próprios pais/cuidadores de acolhimento tendem a relatar níveis 
elevados de stresse e sobrecarga e poucos serviços de apoio por parte das autorida-
des (Mersky, Topitzes, Janczewski, & McNeil, 2015; Murray, Tarren-Sweeney, & France, 
2011). A capacidade terapêutica do contexto é determinante para a capacidade da 
criança em superar os efeitos das suas experiências de adversidade. Se os cuidadores 
tiverem acesso a formação de qualidade e a serviços de apoio, estarão numa melhor 
posição para proporcionar relações positivas e reparadoras, promovendo, assim, o de-
senvolvimento saudável da criança e evitando o colapso do acolhimento e a necessi-
dade de mudar a criança para um novo contexto (criando mais uma rutura nos seus 
cuidados) (NICE, 2010; Oosterman et al., 2007; Redfern et al., 2018). É de notar que 
a possível existência de múltiplas ruturas do acolhimento e de transições para novas 
famílias constitui um dos problemas mais graves e complexos do acolhimento fami-
liar (cf. Oosterman et al., 2007, para uma revisão e meta-análise desta questão), logo,  
a promoção da permanência é frequentemente um dos critérios mais importantes na 
escolha da família e um objetivo (direto ou indireto) de vários programas de intervenção.

Intervenções Terapêuticas 
com Famílias de Acolhimento9
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Apesar de a institucionalização se constituir como a resposta principal ao acolhimento 
de crianças em Portugal e de o acolhimento familiar ser residual (Instituto da Segurança 
Social, I.P. [ISS, I.P.], 2020), existe uma crescente pressão para que este último cresça 
em expressão, de modo a ir ao encontro daquilo que a evidência científica internacio-
nal inequivocamente aponta como sendo uma solução preferível à institucionalização 
(Oosterman et al., 2007; Roy, Rutter, & Pickles, 2000; Smyke, Zeanah, Fox, & Nelson, 
2009; Van Andel et al., 2016; van IJzendoorn et al., 2020). Isto é também visível nos 
dados estatísticos da percentagem muito elevada de crianças em acolhimento familiar 
do total da população de crianças e jovens à guarda do Estado, em países como os 
Estados Unidos da América (https://www.childwelfare.gov) e o Reino Unido (https://
www.gov.uk/government/collections/statistics-looked-after-children). A expressão em 
inglês para designar o acolhimento familiar é foster care. Foster traduz-se para por-
tuguês, segundo o Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english-portuguese/foster), como “criar, cuidar, acolher (na família)”, sendo que o termo 
significa também “encorajar, ajudar, apoiar, proteger” (https://www.infopedia.pt/dicio-
narios/ingles-portugues/foster). Desta forma, começa logo desde a designação um in-
teressante contraste no foco entre as duas respostas, institucionalização e foster care. 

Não obstante a evidência de suporte ao acolhimento familiar como resposta preferen-
cial à retirada das crianças da família biológica, as crianças colocadas neste tipo de 
acolhimento são também (devido às experiências adversas que levaram à retirada da 
família e à rutura nos cuidados) um grupo particularmente vulnerável e em elevado risco 
de problemas a vários níveis – por exemplo, de problemas emocionais e comporta-
mentais, educacionais, de exclusão social e envolvimento criminal, entre outros (Dozier 
et al., 2006; Minnis, Pelosi, Knapp, & Dunn, 2001; NICE, 2013; Smyke et al., 2009). 
Desta forma, têm-se desenvolvido – nos países onde existe uma grande expressão do 
acolhimento familiar – vários programas de intervenção que visam apoiar as crianças 
em acolhimento para reduzir ou prevenir estes problemas, bem como programas para 
promover a qualidade do próprio acolhimento e da relação entre a criança e os seus 
cuidadores. Este capítulo oferece uma revisão dos programas de intervenção psicológi-
ca, psicossocial ou psicoeducacional com crianças em acolhimento familiar. 

Na seleção dos programas a incluir nesta revisão, considerámos como principal cri-
tério a população-alvo: crianças em acolhimento familiar (isto é, foster care). Foster 
care inclui acolhimento por foster parents/carers profissionalizados, que são contra-
tados pelos governos locais ou agências equivalentes, bem como outros cuidadores 
que têm um laço biológico ou de proximidade com a criança (isto é, kinship carers).  
O estatuto legal da criança ou do pagamento aos cuidadores não foi considerado nem 
é geralmente mencionado nos estudos, uma vez que isso não parece determinante 
nas características e nas experiências que levam a uma maior vulnerabilidade destas 
crianças, no seu conjunto. 

Existem inúmeros programas de intervenção psicoterapêutica que têm como alvo as 
famílias de acolhimento, seja a criança, os pais de acolhimento, ou ambos; alguns in-
tervêm também em fatores do contexto à volta da família. Estes têm sido avaliados e 
implementados na maioria nos Estados Unidos da América, bem como no Reino Unido 
e, numa minoria, noutros locais, como a Europa Continental, o Canadá, a Austrália e a 
Ásia Oriental. Apesar da grande oferta e diversidade dos programas de intervenção dis-
poníveis (muito embora alguns deles tenham também muitas características e compo-
nentes em comum), existe uma grande variabilidade no grau com que foram avaliados 
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Reunificação Familiar: Da 
Investigação à Prática Profissional

Micaela Pinheiro e Eunice Magalhães 

Introdução

Gradualmente, as medidas de acolhimento residencial e familiar têm-se revelado me-
recedoras de cada vez maior atenção, nomeadamente a nível da definição de pressu-
postos teóricos, das metodologias de intervenção e do desenvolvimento de programas 
e políticas de proteção à infância (Delgado, Carvalho, & Pinto, 2014). Neste contexto, 
importa compreender o processo de reunificação familiar de crianças e jovens no sis-
tema de acolhimento. Este processo é considerado como uma prioridade desde as 
últimas décadas (Davis et al., 2013; LaBrenz, Fong, & Cubbin, 2020), sendo por isso um 
tópico amplamente estudado (Basiaga, Rog, & Zięba-Kołodziej, 2018; Courtney, 1994; 
Festinger, 1996; Petrowski, Cappa, & Gross, 2017). 

Neste sentido, o presente capítulo visa descrever o processo de reunificação familiar 
numa abordagem direcionada para o conceito, o contexto histórico, a avaliação e a 
intervenção. Alude-se ao enquadramento legal vigente em Portugal e à evidência empí-
rica que sustenta a intervenção. Destaca-se a importância da tomada de decisão e do 
apoio formal, caracterizando as equipas que trabalham com as famílias e identificando 
as linhas orientadoras da sua intervenção. Procura-se ainda identificar os fatores expli-
cativos do sucesso ou do insucesso do processo de reunificação familiar, bem como 
modelos e programas de intervenção. 

Contextualização dos processos de reunificação familiar

A reunificação familiar é um processo complexo e desafiante (Crenshaw & Barnum, 
2001; Martín, González-Navasa, & Betancort, 2020; Vischer, Grietens, Knorth, & Mulder, 
2017), que visa o regresso de crianças ou jovens que se encontram em acolhimento 
residencial ou em acolhimento familiar à sua família biológica (Balsells Bailón, Mateos 
Inchaurrondo, Urrea Monclús, & Vaquero Tió, 2018; Child Welfare Information Gateway 
[CWIG], 2011; Gomes, 2010). Neste contexto, a literatura tem vindo a demonstrar que 
o tempo das crianças ou dos jovens em acolhimento é prolongado (Petrowski et al., 
2017; Siqueir, Massignan, & Dell’Aglio, 2011), sendo ainda reduzida a percentagem de 
situações em que a definição do plano de intervenção visa o regresso à família de ori-
gem (isto é, 39%) (Instituto da Segurança Social, I.P. [ISS, I.P.], 2020). Com efeito, nem 
sempre a intervenção tem como objetivo a futura reunificação e, por consequência,  
não se verifica o efetivo regresso da criança ou do jovem (Delgado et al., 2014). 

10
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especial nesta fase, nomeadamente: os profissionais estarem disponíveis 24 horas por 
dia (isto é, períodos noturnos e fins de semana); as equipas acompanharem um número 
reduzido de famílias (isto é, duas a quatro famílias por equipa); o profissional responsá-
vel pelo processo reunir com a família num período compreendido entre 72 horas após 
o encaminhamento; e o acompanhamento às famílias ser intensivo (por exemplo, 5 a 
20 horas por semana) e realizado maioritariamente no domicílio. Por fim, o processo 
de reunificação deve ser limitado no tempo, implicando um período de intervenção 
de 60 a 90 dias. Não obstante, conforme as necessidades de cada família, o treino de 
competências parentais, a mediação familiar, o aconselhamento parental e a gestão de 
comportamentos são algumas das áreas que podem ser trabalhadas durante a fase 
supracitada. A segunda fase termina após a aplicação do instrumento NCFAS-R, sendo 
os resultados determinantes para a conclusão efetiva da fase de acompanhamento 
intensivo e para a planificação da terceira fase do processo de reunificação. Esta última 
fase, denominada step-down, caracteriza-se pelo acompanhamento à família e pelo 
auxílio na resolução de problemas de forma menos intensiva (Martens, 2003). 

Estratégias e domínios de intervenção familiar
No contexto do acolhimento familiar, sabe-se que abordagens de natureza cognitivo-
-comportamental têm sido frequentemente utilizadas (individualmente ou em grupo), 
assim como programas de intervenção ao domicílio ou ainda a intervenção com base 
na terapia familiar (Melo & Alarcão, 2009). Os resultados da investigação neste domínio 
sugerem que a integração dos pais nestes programas de intervenção pode influen-
ciar positivamente o regresso adaptativo da criança ao seu meio natural de vida (Akin  
& McDonald, 2018; Patterson, Forgatch, & DeGarmo, 2010). A intervenção familiar, con-
cretamente o treino de competências parentais, tem vindo a ser alvo de investigação, 
a qual sugere a sua eficácia na redução de fatores de risco, de problemas de compor-
tamento e de dinâmicas disfuncionais (Hautmann, Hanisch, Mayer, Plück, & Dopfner, 
2008; Rios & Williams, 2008). 

No que concerne às áreas de intervenção, a literatura sugere cinco domínios-chave:  
i) perceção do papel parental; ii) autoeficácia dos pais; iii) capacidade de adaptação às 
necessidades dos filhos; iv) suporte social; e v) competências parentais (Basells et al., 
2013; Maltais et al., 2019; Palacios & Amorós, 2005). A nível da perceção do papel pa-
rental, é importante que os pais compreendam os motivos que originaram a separação 
da criança ou do jovem do seu meio natural de vida e que posteriormente consigam 
identificar as mudanças registadas que levaram à reunificação (Basells et al., 2013).  
No que se refere à autoeficácia dos pais, níveis elevados de autoeficácia permitem que 
as famílias reconheçam as suas capacidades e competências para resolver de modo 
adaptativo as dificuldades. Atendendo a que, em alguns casos, as crianças regres-
sam à família numa outra fase de desenvolvimento, é importante que os pais consigam 
adaptar-se às necessidades físicas e emocionais dos seus filhos, de forma a assegurar 
regras e rotinas adequadas (Stephens et al., 2017). Já a quantidade e a qualidade de 
suporte social disponibilizado pelas equipas constituem um fator promissor para o su-
cesso da reunificação e estão associadas, teoricamente, a taxas menores de reentrada 
no sistema de proteção (Balsells Bailón et al., 2018). A melhoria das competências 
parentais, tal como tem vindo a ser identificado anteriormente, é um dos fatores mais 
significativos para uma reunificação familiar estável e de sucesso (Balsells Bailón et 
al., 2018; Del Valle et al., 2009; Gomes, 2010; Miller et al., 2006; Rios & Williams, 2008; 
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Intervenção Profissional  
em Acolhimento Familiar:  
A Experiência da Santa Casa  
da Misericórdia de Lisboa

Ana Gaspar, Isabel Pastor e Equipa da Unidade  
de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento  

Familiar (UAACAF)1 da Santa Casa da Misericórdia  
de Lisboa, Portugal

Introdução
Um capítulo dedicado à intervenção profissional em acolhimento familiar só poderia ser 
escrito pelos profissionais que, ao longo dos últimos anos, vêm desbravando terrenos 
ainda pouco explorados no nosso país, avançando em aprendizagens, testando cora-
josamente modelos e estratégias, unidos e perseverando na determinação de operar 
uma profunda alteração no sistema de acolhimento em Portugal, que, como sabemos, 
se caracteriza ainda pela predominância do acolhimento residencial/institucional. É, as-
sim, através de um texto escrito a várias mãos, tantas quantos os profissionais que 
atualmente são responsáveis pela implementação e pelo acompanhamento do aco-
lhimento familiar no território de intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
(SCML), que nos propomos partilhar a nossa experiência e o privilégio de acompanhar 
o desenvolvimento de uma nova era em termos de promoção do direito das crianças a 
crescer em família.

A SCML é, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 139/2019, de 16 de se-
tembro, que estabelece o regime de execução do acolhimento familiar, entidade gestora 
do sistema de acolhimento familiar e, simultaneamente, instituição de enquadramento 
de famílias de acolhimento. Tal significa que assume a responsabilidade de definir mo-
delos, referenciais e diretrizes em matéria de acolhimento familiar, a par com o Instituto 
da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.), e, ao mesmo tempo, executa estes modelos, no 
enquadramento efetivo de famílias de acolhimento.

Antes da publicação da legislação atualmente reguladora do acolhimento familiar, 
no cumprimento do preceituado na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo  
(LPCJP) (Lei n.º 147/99, de 1 de setembro), que assenta nas evidências científicas que 
identificam os efeitos negativos da institucionalização de crianças e que prioriza o aco-
lhimento familiar em detrimento do acolhimento residencial para as crianças privadas 
do seu ambiente familiar, a SCML aprovou, em 2017, um Programa de Acolhimento 
Familiar em que perspetivava o recrutamento de 100 famílias de acolhimento para a 
cidade de Lisboa, objetivo a concretizar em 4 anos. Diversos obstáculos foram sendo 
ultrapassados até à concretização deste empreendimento, que culminou, em novembro 

1  Equipa constituída por Ana Paula Fonseca, Clara Gonçalves, Florbela San Miguel, Mariana Santos, Mónica Oliveira, 
Iolanda Queiroz, Sara Alves, Célia Peneireiro, Joana Rosa, Ana Carolina Camacho Baptista, Ana Gaspar e Isabel 
Pastor.

12



Acolhimento Familiar de Crianças e Jovens em Perigo

220

de 2019, no lançamento de uma campanha de divulgação do acolhimento familiar, que 
garantiu o arranque da implementação deste programa.

Foram, no âmbito da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Fami-
liar, constituídas cinco subequipas multidisciplinares, nas quais estão representadas as 
áreas da psicologia e do serviço social ou educação social, equipas que participaram 
de forma ativa na definição do Modelo de Intervenção em Acolhimento Familiar da 
SCML. Este modelo, bem como os referenciais que lhe estão subjacentes, foram tam-
bém concertados com o ISS, I.P., de modo a garantir a coerência nacional e a susten-
tabilidade do sistema de acolhimento familiar.

Em junho de 2020, apesar dos 3 meses de período de confinamento decorrente da pan-
demia provocada pelo SARS-CoV-2, a SCML contava com 14 famílias de acolhimento 
formadas, avaliadas e selecionadas e com 11 crianças integradas, encontrando-se em 
processo de avaliação mais 24 famílias.

Para a SCML, é, desde a primeira hora, fundamental a validação científica deste Modelo 
de Acolhimento Familiar. Para este desígnio, conta com a parceria de uma equipa de 
investigadores do Laboratório Colaborativo ProChild, que, em verdadeiro espírito cola-
borativo entre a intervenção social e a academia, vem articulando com as equipas de 
intervenção na implementação de metodologias de investigação que, em permanência, 
permitam aferir a eficácia e a adequação do referido modelo.

O Modelo de Acolhimento Familiar da SCML compreende três dimensões essenciais: 

■■ Uma permanente sensibilização e captação de famílias de acolhimento: esta di-
mensão visa a divulgação do acolhimento familiar, contribuindo para a difusão de 
uma cultura de acolhimento familiar, a sensibilização e a responsabilização da co-
munidade para a necessidade de famílias de acolhimento e a captação de famílias 
disponíveis para o acolhimento de crianças;

■■ Uma rigorosa e eficaz preparação, avaliação e seleção de famílias de acolhimen-
to: esta dimensão inclui as questões da formação às famílias candidatas, para 
que conheçam toda a realidade do acolhimento familiar e das crianças acolhidas 
(características, necessidades, histórias de vida), e o processo de avaliação e se-
leção das famílias e integração em bolsa de famílias de acolhimento;

■■ Um efetivo e consistente acompanhamento às famílias de acolhimento e às crian-
ças acolhidas: esta etapa prevê a preparação do acolhimento, a integração da 
criança na família de acolhimento, a articulação entre equipas (para assegurar os 
contactos entre a criança e a sua família) e a concretização do seu projeto de vida 
(reunificação familiar, adoção, apadrinhamento civil ou outra forma de integração 
familiar permanente).

É sobre as duas últimas dimensões deste modelo que o presente capítulo se debruçará.
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Avaliação e seleção de famílias de acolhimento
“Eu sei que uma Família não é uma vaga, sendo antes um perfil 
– é certo que há que ser criterioso na escolha da melhor Família 
de Acolhimento para que nada falhe. Há muito trabalho pela 
frente, pois então! Não vale é desistir.”

Guerra (2019)

O Programa de Acolhimento Familiar da SCML tem por base um modelo de avaliação/ 
/seleção que privilegia a preparação dos candidatos através de formação/informação, 
de modo a que o projeto de acolhimento familiar de uma família seja um processo de 
coconstrução e evolutivo, à medida que vai adquirindo informação sobre as necessida-
des das crianças a acolher, das suas histórias pessoais e familiares e das responsabili-
dades que irá assumir com o acolhimento de uma criança. 

A intervenção das equipas técnicas está orientada e subordinada à manutenção de 
um equilíbrio entre, por um lado, o papel de avaliadores e decisores e, por outro, o pa-
pel de guias, indutores de confiança, transparência e serenidade, para possibilitar aos 
candidatos a expressão dos seus receios e dúvidas e a aceitação consciente daquilo 
que se espera deles, construindo e amadurecendo um projeto de acolhimento familiar. 
Pretende-se, assim, criar um espaço de confiança entre técnicos e candidatos, com 
a correspondente aceitação da contínua intervenção profissional, ao longo de todo o 
processo de acolhimento de uma criança.

Neste processo, não se espera que as famílias consigam dar uma boa resposta a qual-
quer criança, sendo um dos objetivos da avaliação identificar o perfil de criança que 
serão capazes de acolher, adequando as características, as capacidades e as fragili-
dades da família às características e às necessidades específicas da criança a acolher. 

Pretende-se que a família candidata adquira uma maior consciência das suas carac-
terísticas e dinâmicas, potencialidades e fragilidades, construindo, desta forma, o seu 
projeto de acolhimento. 

No fim da avaliação, deverá saber responder às seguintes questões: Será que continuo 
a identificar-me com este projeto? E, em caso afirmativo: Que tipo de criança sou capaz 
e estou disponível para acolher?

Incumbe, contudo, à equipa técnica, após analisar toda a informação recolhida ao lon-
go do processo de estudo, definir o perfil de características, comportamentos e ne-
cessidades das crianças a que a família avaliada poderá dar uma boa resposta. Esta 
decisão assenta no pressuposto de que acolher uma determinada criança será algo de 
bom para ambas as partes, ponderando-se o esforço que uma determinada família terá 
de fazer ao acolher determinada criança.

Paralelamente, será de igual modo importante identificar os aspetos em que irão neces-
sitar de maior apoio e/ou formação específica, com vista ao aprofundamento/desenvol-
vimento de determinadas competências.

 As famílias que se candidatam ao acolhimento familiar de crianças em perigo, além dos 
requisitos previstos na lei, devem reunir condições e recursos, motivação, característi-
cas e competências adequados às exigências do exercício do mesmo. Falamos, assim, 
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Anos de investigação sugerem que o acolhimento familiar é uma medida 
de colocação globalmente mais protetora do bem-estar e do desenvolvi-
mento de crianças e jovens em perigo, quando comparado a respostas 
de caráter residencial. No entanto, em Portugal, o acolhimento familiar 
permanece como uma das respostas alternativas de cuidados com menor 
expressão.
 
Vislumbra-se, contudo, para os próximos anos, um importante “virar de 
página” no nosso país: Portugal atravessa atualmente um período carac-
terizado por uma maior valorização e suporte à implementação de um 
sistema de acolhimento familiar capaz de atuar no superior interesse 
da criança.

A presente obra, essencial neste tempo de mudança, conta com a partici-
pação de investigadores e stakeholders, nacionais e internacionais, que 
descrevem e problematizam o atual estado da arte e identificam boas 
práticas em acolhimento familiar.
 
Assente numa visão multidisciplinar e abrangente, este livro apresenta os 
conhecimentos neste contexto de intervenção do ponto de vista sociole-
gal, mas também considerando os diferentes intervenientes no sistema: 
crianças/jovens, profissionais, famílias de acolhimento e famílias biológicas.
 
Trata-se de um recurso essencial para os diferentes profissionais que 
atuam com crianças e suas famílias, em áreas diversas como a segurança 
social, a promoção e a proteção, a justiça e a educação, fornecendo-lhes 
ferramentas teóricas e soluções técnicas a nível individual, familiar e insti-
tucional, para a identificação e a implementação de respostas cientifica-
mente informadas em acolhimento familiar.

Temas abordados:
Contextualização Sociolegal
Sistema Português de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo
Os Profissionais e o Sistema de Acolhimento Familiar
A Criança em Acolhimento Familiar
Famílias de Acolhimento
Intervenções Terapêuticas com Famílias de Acolhimento
Famílias Biológicas e Reunificação Familiar
Intervenção Profissional em Acolhimento Familiar
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Um manual completo, prático
e multidisciplinar com exemplos

da prática efetiva

Temas:

Maus-tratos infantis e saúde
Relações signi�cativas e resiliência 

Trauma
Saúde mental na infância e adolescência 

Promoção dos direitos e proteção das crianças/jovens 
Intervenção com crianças/jovens em crise 

Comportamento de fuga 
Autonomia e independência

Dia a dia na casa de acolhimento 
Qualidade das relações entre pro�ssionais e jovens 

Acolhimento terapêutico 
Estilos, práticas e estratégias educativas 

Intervenção com famílias 
Supervisão 

E�cácia do acolhimento residencial terapêutico
 

Conheça também: C o o r d e n a ç ã o

Doutorada em Psicologia, é atualmente 
investigadora integrada do Centro
de Investigação e Intervenção Social
do Iscte – Instituto Universitário
de Lisboa e docente do mestrado de 
Psicologia Comunitária, Proteção
de Crianças e Jovens em Risco.
A sua investigação e experiência 
profissional assentam nas áreas da 
vitimologia, psicologia da família, 
proteção de crianças/jovens
e acolhimento familiar e residencial.

EUNICE MAGALHÃES

Professora auxiliar do Iscte – Instituto 
Universitário de Lisboa, onde coordena 
as unidades curriculares de Adoção
e Acolhimento e de Avaliação
e Intervenção com Famílias em Risco. 
Doutorada em Psicologia, tem
colaborado com a formação
e a supervisão de profissionais a atuar 
na área da promoção e proteção
de crianças e jovens em risco.
A sua investigação está centrada
no impacto dos cuidados parentais 
precoces no desenvolvimento cognitivo, 
emocional e comportamental de bebés 
e crianças.

JOANA BAPTISTA

16,5 mm 9cm9cm 16,7cm x 24cm 16,7cm x 24cm

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


