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Tem a Palavra

N

esta nossa edição, tratamos do Lar
de Infância e Juventude com algum
destaque, procurando dá-lo a conhecer mais um pouco quer interna, quer
externamente, após as pequenas obras de melhoramento e de embelezamento por exemplo ao nível
dos quartos.
O Lar em que recebemos as meninas, é a mais
antiga das nossas valências, sendo também por isso
uma das que mais tornou evidente a importância da
Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua no
âmbito da comunidade em que se insere. Não diria
que é a mais importante, porque essas coisas não se
medem, e para nós enquanto Mesa Administrativa,
todas estão a par em primeiro lugar.
No entanto, merece-nos toda a atenção. Por
ela, ou antes, por nós através dela, passam jovens
merecedoras de todas as atenções. Enquanto responsáveis e enquanto equipa de trabalho, sabemos
que em boa medida a vida de cada uma das meninas
que aqui aportam, pode ser estruturada ou alterada
de maneira diferente e para melhor.
Daí a sua extrema importância. Falamos de vida
e de futuros muito concretos assentes em passados
muito movediços e muito complicados. Por isso no
presente em que agimos, se impõe eficácia, atenção,
solidariedade e justiça. Não temos mandato nem
uma varinha de condão, mas podemos dar um forte
contributo na construção ou no reforço os alicerces
em que se suportarão as vidas de tantas jovens.
Sentimos essa responsabilidade, pois sabemos
que tal como numa viagem de comboio, a viagem
pela vida das nossas raparigas, pode ser alterada
no seu rumo, com o simples virar da agulha no
caminho que se percorre enquanto se vive.
Enquanto vítimas inocentes de modos e de
contextos de vida as nossas jovens merecem e
devem ter as oportunidades que o quotidiano lhe
nega. Cumpre-nos ajudar a proporcioná-las de
maneira a que outras que se escusam desapareçam
ou nunca surjam.
Esta é quanto a nós a essência nesta acção. O
Lar de Infância e Juventude não é como antigamente um ponto de recolha ou de acolhimento
porque se não tem outro, mas antes um ponto de
passagem rumo à outra margem, pois a vida não
pode parar e tem de continuar numa permanente
conquista pelo melhor.
Queremos ser essa ponte. Com o empenho de
todos estamos a conseguir. As meninas que por aqui
passaram e as que por aqui vão passar, merecem-no.
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Um pequeno universo, em que se procura no presente
melhorar
os caminhoshábitos
do futuro,
reparando alguns
Respeitando
e tradições,
danos dos percursos do passado.

procuramos com os ensinamentos do passado,
garantir no presente a qualidade
que se impõe para que o futuro se não perca.
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de trabalho

Entrevista
com a Diretora Técnica
Dr.ª Vera Moutinho
Nesta entrevista com a Dr.ª. Vera
Moutinho, Diretora Técnica do
Lar de Infância e Juventude,
procuramos dar a conhecer
mais um pouco a realidade desta
Valência que tão importantes
serviços presta a quem percorreu
caminhos tortuosos para aqui
chegar. Como se pode verificar,
a principal preocupação do quotidiano no LIJ, é fazer com as
crianças/jovens objecto da nossa
ação, ali possam encontrar com
a nossa ajuda ....

Págs. 2 e 3

Solidariedade é um rio que nasce no coração e desagua na mão
3 que dá, fazendo uma ponte eterna para a mão que recebe
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Lar de Infância e Juventude

Entrevista com a Diretora Técnica, Dr.ª Vera Moutinho
Nesta entrevista com a Dr.ª. Vera Moutinho, Diretora Técnica do Lar de Infância e Juventude, procuramos dar a conhecer mais um pouco a realidade desta Valência que tão importantes serviços presta a quem percorreu caminhos tortuosos para aqui chegar. Como se
pode verificar, a principal preocupação do quotidiano no LIJ, é fazer com as crianças/jovens
objecto da nossa ação, ali possam encontrar com a nossa ajuda, as vias a percorrer no futuro para que a suas vidas sejam muito melhores, com mais justiça e com mais felicidade.
P – Dr.ª Vera Moutinho, o que é o Lar
de Infância e Juventude, qual a sua
finalidade de ação e como se constitui a
sua equipa de trabalho?
R - O Lar de Infância e Juventude é uma
das Valências da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua, cuja finalidade
se destina a acolher crianças e jovens,
do sexo feminino, dos 3 meses aos 18
anos, a quem foi aplicada uma Medida
de Promoção e Proteção de acolhimento
institucional. Em determinadas situações,
o acolhimento poderá prolongar-se até
aos 21 anos.
Os motivos da institucionalização são habitualmente a negligência, os maus-tratos
físicos e psicológicos, a incapacidade
parental e os comportamentos desviantes
por parte das jovens.
Temos uma equipa de trabalho constituída
por quatro elementos da equipa técnica
(duas psicólogas, uma assistente social
e uma educadora de infância), por seis
elementos da equipa educativa (ajudantes
de Lar) e pela equipa de apoio (motoristas,
cozinheiras, pessoal administrativo) cujo
trabalho é transversal a toda a instituição.
P – Os serviços técnicos propriamente
ditos, acabam por ser o núcleo principal da valência, no sentido em que a
sua missão é detetar e acompanhar as
jovens depois de se identificarem os problemas de cada uma. Digo eu. Isto quer
dizer que as meninas são acompanhadas
de perto e individualmente?
R – O horário da equipa técnica foi projetado exatamente com essa finalidade,
abrangendo o período entre as nove e as
vinte e uma horas.
Cada criança tem uma “gestora de processo”. A técnica trabalha individualmente
o processo de determinada criança/jovem, analisando e identificando as suas
necessidades e elaborando, sempre que
se adequar, em conjunto com a criança/
jovem, o PSEI, Projeto Socio Educativo
Individual, que vai sendo monitorizado
e reavaliado e que não é mais do que um
instrumento que visa a concretização do
seu projeto de vida. Todas as crianças/
jovens têm que ter, desde o momento da
sua entrada, um projeto de vida delineado,
que poderá obviamente ser alterado ao
longo do tempo.
A técnica gestora de processo acompanha
e intervém com a criança/jovem ao nível
das mais diversas vertentes do seu desenvolvimento (saúde, educação, etc.) tendo
também um papel determinante na articulação com a família e com as entidades

que acompanham o processo. No entanto,
a criança/jovem pode eleger, como figura
de referência, outro adulto que não seja
necessariamente a técnica do seu processo.
Não se trata de uma questão linear, pois
falamos de relação humanas.

desilusão. Este trabalho é muitas vezes
dificultado pelo facto de algumas jovens
chegarem até nós já com 16/17 anos,
altura em que a sua personalidade já está
formada. Por vezes não há espaço para
uma intervenção em tempo útil.
P – Sendo assim, as jovens que chegam
aqui com 16 ou 17 anos, chegam na altura própria, ou chegam tarde, porque
o processo se desenrolou fora de tempo,
e se deixou piorar todo um contexto de
si mesmo complicado?
R – Na grande parte das vezes, foi o
sistema que falhou. Provavelmente não
terá havido investimento naquela família
e consequentemente naquela criança. O
sistema falha por falta de recursos humanos que possam efetivamente trabalhar
as famílias e falha por falta de sinalização em fases precoces. Toda a pirâmide
de intervenção falha. Há uma inversão
do sistema. Quando deveria começar a
existir um acompanhamento por parte das
entidades que intervêm na comunidade
(escolas, CPCJ`s) muitas vezes parte-se
diretamente para o acolhimento institucional, que deveria ser a última medida. Isto
acontece exatamente porque a sinalização
acontece numa fase muito tardia em que
a intervenção primária já não se adequa.
P – O ideal seria intervir-se na fase
inicial das complicações evitando que
as coisas se degradem….
R – Seria o ideal mas não trabalhamos com
situações ideais.
Acontece que o nosso país não tem respostas adequadas quando surgem estas situações. Temos por exemplo, jovens muito
problemáticas, com comportamentos de
pré delinquência, ou mesmo delinquência,
que deviam estar integradas em instituições especializadas, ou até mesmo em centros educativos. No entanto, as instituições
especializadas que existem são escassas e
têm uma lista de espera demasiado exten-

P – Nessa relação que se estabelece,
é possível identificarem-se pontos de
afeto, em que de alguma forma se substituam ou contraponham as relações
familiares?
R – As relações humanas não podem ser
isentas de afetos e estes cultivam-se no
dia-a-dia. Somos responsáveis por estas
crianças/jovens e inevitavelmente estabelecemos relações de afetos. Queremos
que as nossas crianças/jovens se sintam
integradas num “lar” e que possam eleger figuras de vinculação, determinantes
para o seu desenvolvimento. No entanto,
os pais e a família são insubstituíveis. É
importante que as crianças/jovens conheçam o seu passado e a sua história porque
isso é essencial para o desenvolvimento e
estruturação da sua personalidade. Saber
quem somos e de onde viemos, independentemente das vivências negativas e até
traumáticas. O passado não se esquece.
O importante é que possam desenvolver
competências de forma a lidar com essa
realidade. O nosso papel é ajudar nessa
construção.
P – Estas meninas têm, ou desenvolvem
espírito crítico em relação às coisas,
nomeadamente àquelas pelas quais
passaram?
R – Em grande parte, esse é precisamente
o nosso trabalho. Procuramos desenvolver
com elas competências de auto crítica,
para que possam interpretar as suas emoções e responder de forma adequada a
sentimentos de frustração, medo e ilusão/
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sa. O processo tutelar educativo é também
complexo e muito moroso.
Por outro lado, também existe o problema
da deslocalização geográfica. Recebemos
muitos pedidos de acolhimento de fora
do distrito. Acontece pelo fato de não
existirem vagas em instituições de acolhimento perto da área de residência das
crianças/jovens. Esta situação implica
o desenraizamento da criança/jovem e
o seu afastamento da família e das suas
figuras de referência, do meio que sempre
conheceu e onde desenvolveu um sentimento de pertença. Se por vezes esta deslocalização é justificada, o que acontece
na maioria das vezes é o contrário. Nestas
situações é impossível para a equipa
técnica realizar um acompanhamento na
interação da criança/jovem com a família
o que leva muitas vezes a um afastamen-
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Entrevista com a Diretora Técnica, Dr.ª Vera Moutinho
to total e uma desresponsabilização por
parte da mesma.
P – Como se viu a família pode e deve
estar presente em todo o processo do
acolhimento. Existe ou não de um modo
geral essa preocupação por parte das
famílias?
R – Como já disse anteriormente, procuramos envolver a família, desde que
não haja, obviamente, nenhuma restrição
nesse sentido. No entanto, nem sempre as
famílias correspondem. Há uma grande
resistência à intervenção dos técnicos e à
mudança que se impõe.
Muitas vezes o acolhimento é encarado
pela família como um castigo e não como
uma oportunidade de crescimento e de
mudança. Outras vezes surge quase como
um “alívio” pelo facto de o problema estar
nas mãos de outras pessoas. A verdade é
que normalmente os problemas de comportamentos das jovens estão diretamente
relacionados com a disfuncionalidade
familiar. Ora, se não há uma intervenção
com a família, não haverá oportunidade
para uma mudança na jovem, uma vez
que será reintegrada no mesmo ambiente
familiar disfuncional.
Infelizmente, acabamos por estar muito
limitados na intervenção com a família,
uma vez que ela tem que ser trabalhada no
seu meio, por entidades da comunidade.
Neste sentido, os recursos são manifestamente insuficientes.
P – Durante o processo, as crianças/
jovens fazem visitas regulares a casa,
ou não?
R – Sim, se o projecto for de reintegração
familiar ou se o contacto com a família
for de manter ou reforçar. Nesses casos,
aquando da aplicação da medida de acolhimento ficam desde logo estabelecidos,
pelo Tribunal ou pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, os períodos de
visitas às famílias. Por regra, no primeiro
mês, não acontecem visitas a casa, de
forma a promover e facilitar a integração
da criança/jovem na instituição, mas são
permitidas as visitas dos familiares à instituição. De qualquer forma, cada caso terá
que ser avaliado individualmente..
P – Como se desenrola o processo que

traz a jovem até nós?

zação também se alteraram radicalmente.
Atualmente a grande faixa etária ao nível
do momento do acolhimento é dos 15 aos
17 anos, o que, por si só, determina que o
período de acolhimento seja necessariamente menor, uma vez que a maioridade
está mais próxima. Por outro lado, hoje
em dia há uma maior estruturação no
acompanhamento dos projetos de vida,
fruto do trabalho das equipas técnicas, que
se tornam mais dinâmicos e consistentes,
pressupondo que o acolhimento seja uma
passagem e não um projeto de vida.

R – Só os Tribunais ou as Comissões de
Proteção de Crianças e Jovens em Risco
é que têm a legitimidade para aplicar uma
medida de acolhimento institucional. No
caso das Comissões, terá sempre que
existir um consentimento por parte dos
pais ou de quem detém o poder paternal.
Quando a decisão é determinada pelo Tribunal, os pais deixam de ter legitimidade
para se opor. Determinada a medida, o
pedido de acolhimento é encaminhado,
pelas referidas entidades, à Equipa de
Gestão Centralizada de Vagas do Instituto
da Segurança Social Distrital, que fará
a triagem do processo, considerando as
características de cada instituição.
Quando recebemos um pedido de acolhimento, o mesmo é apresentado e avaliado
pela Mesa Administrativa, tendo também
em conta o parecer técnico da equipa. A
decisão é da responsabilidade da Mesa
Administrativa e o deferimento ou indeferimento é então comunicado à Equipa
de Gestão Centralizada de Vagas.

P – Quando a jovem chega, já está definido o período de tempo de estadia?
R – À partida, as medidas são aplicadas
pelo período de 6 meses, altura em que
se procede a uma avaliação e revisão da
mesma. Cada caso é um caso. Podemos
prever, por exemplo, que um projeto de
reintegração familiar pressuponha um período de institucionalização menor do que
um projeto de autonomia de vida de uma
jovem de 15 anos. No entanto, é sempre
difícil antecipar o impacto de determinada
intervenção. Como é óbvio, são delineados
objetivos a atingir dentro de determinado
prazo, tanto com as jovens como com as
suas famílias, mas não é um processo tão
linear assim.

P – Em todo o caso, podem chegar-nos
jovens de qualquer ponto do país?
R – Sim, como já referi anteriormente. O
nosso regulamento interno define claramente os critérios de admissão. Apesar
de se dar prioridade, em situação de igualdade, a processos do distrito, é possível
acolhermos crianças/jovens do Continente
e Ilhas e até, em situações excepcionais,
de estrangeiros, emigrantes e refugiados.

P – Quem decide o fim do acolhimento,
é o Tribunal?
R – O Tribunal competente ou a Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens, sempre
baseados nos pareceres técnicos da equipa
da instituição, da equipa de assessoria que
acompanha o processo, e das informações
recolhidas junto de quem intervém diretamente com as crianças/jovens ou famílias.
No caso de ser atingida a maioridade, as
jovens podem, por sua decisão, requerer
a cessação do acolhimento. Neste caso, a

P – Em média qual é o período de tempo
que uma jovem está entre nós?
R – Há uns 6 ou 7 anos o tempo de acolhimento era maior do que é hoje, pois o
contexto era outro. A idade de acolhimento
era menor e os motivos da institucionali-

opinião dos técnicos é irrelevante.
P – Após isso, as jovens continuam ou
não a ser acompanhadas?
R – Quando há uma alteração da medida,
por exemplo, quando a medida de acolhimento é alterada para uma medida de
apoio junto dos pais, a equipa de assessoria
ao Tribunal ou da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens continua a acompanhar o processo. Quando há a cessação
da medida, significa que deixou de haver
fundamento para o acompanhamento. A
cessação da medida acontece apenas nos
casos em que a jovem atinge a maioridade
ou quando a situação de perigo que fundamentou o acolhimento deixou de existir.
P- Falando-se de jovens que fazem a
vida lá fora, na comunidade, como qualquer outra jovem, a inserção é difícil?
R – Penso que já foi mais complicado. Não
posso dizer que não exista ainda algum
preconceito relativamente à institucionalização, mas penso que tem existido um
esforço no sentido da desmistificação desta
rotulagem. Procuramos sensibilizar os
agentes educativos e todos os que intervêm
com as nossas crianças/jovens, através de
uma relação de articulação cada vez mais
próxima e intensa.
As nossas jovens estão integradas na escola, no grupo de amigos e participam em
atividades próprias da idade e do contexto.
Este ano tivemos a experiência da entrada
de duas jovens na Universidade. É um
orgulho para nós e uma motivação perceber que podemos fazer a diferença
nas suas vidas.

Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua concretiza projeto
de requalificação dos espaços do LIJ
Um dos objetivos primordiais do Lar de
Infância e Juventude “Casa da Criança” consiste em devolver às crianças e jovens que
acolhe o sentimento de pertença de forma a
garantir o seu desenvolvimento integral e,
simultaneamente, proporcionar as melhores
condições possíveis para que possam desfru-

tar de todo o conforto e comodidade. Neste
sentido, foi levada a cabo uma operação de
remodelação dos espaços do LIJ, nomeadamente dos quartos das suas meninas para que
estes refletissem os gostos e características
de cada uma delas. Depois de ouvidas as
diversas opiniões e sugestões, foram escol-

hidas novas cores para pintar as paredes e
novas colchas para cobrirem as suas camas.
Paralelamente, foram executadas pequenas
obras estruturais que permitiram reparar alguns danos causados pelo avançar dos anos.
O resultado não poderia ter sido mais
positivo uma vez que hoje verificamos que
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os espaços impessoais de outrora deram
lugar a quartos mais aprazíveis, alegres e
acolhedores. Mais do que nunca, as crianças
e jovens que acolhemos poderão sentir que
estão realmente no seus quartos bem como,
de uma forma muito própria, “pincelá-los”
com a sua história, sonhos e ambições.
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Visita a Azibo

Festa de Final de Ano

Visita a Pedras Salgadas

Visita a Chaves

Visita ao Porto

Crianças do Centro de Atividades de Tempos Livres
visitam Pedras Salgadas

No âmbito das atividades desenvolvidas no Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) do Centro Infantil
da Santa Casa, têm sido programadas
e realizadas diversas viagens para que
as nossas crianças possam desfrutar de
novos locais e adquirir novos conhecimentos.
A primeira destas viagens teve como
destino a Barragem de Bagaúste no dia
29 de junho. Apesar de a viagem ter sido
curta dada a proximidade desta barragem
ao Centro Infantil, todas os participantes
ficaram fascinados por poderem admirar tamanha obra que contém as águas
do Douro.
Dias mais tarde, a 3 de julho, realizouse uma viagem um pouco mais longa até

ao Pedras Salgadas Spa & Nature Park.
Tanto o Parque Termal como as Eco
Houses fizeram as maravilhas das nossas crianças que adoraram este empreendimento turístico. Nas suas próprias palavras:
Gostei imenso do Parque, era lidíssimo. Gostei da beleza, e da liberdade.
(Carolina Barros)
As casas suspensas fizeram-me sonhar…
(Érica Mota)
Provei a Água das Pedras, tinha
umas “borbulhas”, fizeram-me cocegas no nariz!
(Leonor Merêncio)

Percorremos o Parque e vimos
casinhas de madeira, bem como 2 casas suspensas.
No Parque também havia um Casino
e árvores lindíssimas. Havia também turismo sénior e por isso tivemos que fazer
pouco barulho. As Águas eram “azedas”, mas disseram-nos que fazem muito
bem ao estômago.
Depois de explorarmos todo o parque,
e de nos divertirmos num parque infantil
(baloiços), almoçamos fora deste numa
zona onde se podiam fazer piqueniques.
Aí almoçamos no meio das grandes sombras com o cantar dos passarinhos.
Foi muito agradável e muito tranquilo.
(Helena Constança)

Santa Casa agradece a Voluntárias

LIJ organiza jantar de agradecimento às voluntárias
que apoiaram as suas crianças e jovens
O Lar de Infância e Juventude da
Santa Casa da Misericórdia da do Peso
da Régua sempre privilegiou o voluntariado como um meio de fomentar o
envolvimento da comunidade no contributo ao crescimento e bem-estar das
nossas crianças e jovens. Na perspetiva
do voluntário, acreditamos também que
a ação não é apenas a recompensa do
nosso trabalho mas também aquilo em
que ele nos transforma.
Não tendo sido a primeira experiência de voluntariado na Instituição, no

decorrer do ano letivo de 2014/2015, o
LIJ contou com um apoio mais expressivo principalmente na área do apoio
escolar.
Com o intuito de homenagear as
voluntárias e agradecer o meritório trabalho por elas desenvolvido, o LIJ organizou no dia 30 de junho, um jantar que
reuniu, não só, voluntárias, crianças e
jovens, mas também alguns elementos
da direção e das equipas técnicas e educativas. Ainda que de forma simbólica,
as nossas crianças e jovens puderam

assim manifestar a sua gratidão para
com as voluntárias, tendo ainda a oportunidade de as brindar com postais por
si elaborados e nos quais agradeceram
todo o apoio e acompanhamento proporcionados ao longo do ano letivo.
Certos de que a grandeza do seu
gesto permanecerá na memória de todos, às voluntárias Isabel Barroco de
Melo, Joana Correia, Elisa Guichard,
Ana Maria Andrade, Gracinda Sousa e
Liliana Paiva, o nosso sincero e especial obrigado!
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