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APOIO FAMILIAR 
E ACONSELHAMENTO PARENTAL 

Tania Martins - Passo a Passo 
Associar;iio de Ajuda Psicossocial 

Email: passoapasso@sapo.pt 
passoapasso.sintra@sapo.pt 
Site: www.passoapasso.org 





1. Quem Somos 

«Resposta social vocacionada para o estudo, a preven~ao e o 
apoio socio-terapeutico a crian~as e jovens em situa~ao de risco 
social ou de perigo, bem como as suas familias. A interven~ao e 
centrada na familia, atraves de uma abordagem integrada dos 
recursos da comunidade e e desenvolvida por equipas multi
disciplinares, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida 
da popula~ao alvo ... uma resposta inovadora» 

(Ministerio da Segumnr;a Social, 2004) 

Somos uma Institui<;:ao de Solidariedade Social, reconhecida como IPSS 
(Institui<;:ao Particular de Solidariedade Social ) pelo Decreto-Lei n.Q 118/02 de 
22 de Maio de 2002. 

A "Passo a Passo" surge como resultado de varias preocupa<;:oes e inquie
ta<;:oes por parte de urn grupo de profissionais de Saude e de Justi<;:a, que tern 
como ambi<;:ao prevenir a institucionaliza<;:ao de crian<;:as atraves de urn apoio 
multidisciplinar prestado as familias e suas crian<;:as consideradas em risco 
psicossocial. 

Esta Associa<;:ao, sem fins lucrativos, pretende que o maior numero de 
crian<;:as e familias, usufrua deste apoio construido para elas e corn elas. 

2. Missao 

Prevenir o abandono efectivo, a ausencia de figuras parentais, a fragili
dade psicossocial ou mesmo a delinquencia infanto-juvenil. 

Em Portugal, mais de 16 mil crian<;:as encontram-se institucionalizadas. 
Provem de familias socialmente fragilizadas, impossibilitadas de promover 
e assegurar o bem-estar e afecto necessarios ao desenvolvimento dos seus 
filhos. 

Este e urn numero dramatico que tern vindo a aumentar. 
Nas maternidades e hospitais, nascem diariamente crian<;:as em situa<;:ao 

de risco social. Logo ap6s o nascimento, ficam a aguardar que surja uma vaga 
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em instituic,;oes sociais para onde sao posteriormente encaminhadas. E urn pro
blema grave, principalmente para a integridade psicol6gica da crianc,;a que se 
ve privada de afecto e acompanhamento da famflia, fundamental para o seu 
desenvolvimento humano. 

Para prevenir a institucionalizac,;ao de crianc,;as e os problemas que daf 
possam surgir, a Associac,;ao "Passo a Passo" presta apoio as famflias corn difi
culdades, logo ap6s o nascimento da crianc,;a, de forma a que estas assumam 
corn afecto e efectiva responsabilidade a educac,;ao dos seus filhos. 

3. Objectivos 

A Associac,;ao "Passo a Passo" visa: 

• Estabelecer de imediato uma relac,;ao crianc,;a/famflia, nas situac,;oes con-
sideradas em risco psicossocial; 

• Promover e defender a dignificac,;ao da maternidade e paternidade; 
• Proteger a crianc,;a e o jovem corn vista ao seu desenvolvimento integral; 
• Proteger a famflia, tendo em vista a efectivac,;ao de todas as condic,;5es 

que permitam a realizac,;ao pessoal de todos os seus membros; 
• Colaborar corn os pais e as maes, promovendo a realizac,;ao da relac,;ao 

de vinculac,;ao; 
• Prevenir a institucionalizac,;ao infantil. 

4. Popula-;ao-Alvo 

• Crianc,;as e Famflias em Risco 

5. Servi-;os 

Atraves de urn conjunto integrado de servic,;os, a Associac,;ao "Passo a Passo" 
ajuda a criar as condic,;oes psicossociais necessarias a urn desenvolvimento equi
librado da crianc,;a. 

326 

• Possui equipas multidisciplinares formadas por: Assistente Social, Psi
c6loga, Educadores, Enfermeiros e Nutricionista; 

" As equipas funcionam junto das famflias das crianc,;as como referenda 
de apoio; 

• Presta apoio domiciliario; 
" Suporte material, que passa por apoio em: medicamentos; alimentos; 

roupas; transportes; generos ... 
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• Assistencia cornportarnental - Ajudar a realizar tarefas, desbloquea
rnento de situa<_;oes ligadas a questoes de ernigrantes ilegais; desernprego; 
acesso a servi<;o de saude e outros. 

• Apoio ernocional/aconselharnento. 
• Colabora corn varias universidades e institutos na orienta<;ao de esta

gios, trabalhos de investiga<;ao das licenciaturas de servi<;o social e psi
cologia. 

6. Area Geografica Abrangida 

• Lisboa 
• Loures 
• Arnadora 
• Sintra 

7. Protocolos/Parcerias 

Estabelecirnento de protocolos corn: 

* Associa<_;ao Ajuda de Ber<;o(2001); 
* Associa<;ao de Ajuda ao Recern-Nascido da Maternidade Alfl·edo da 

Costa (2001); 
* c&irnara Municipal de Lisboa (2003); 
* Ministerio da seguran<;a Social (2004); 
* Associa<_;ao Hurnanidades (2005); 
* Servi<;o de Pediatria do Hospital Fernando da Fonseca (Arnadora/Sin-

tra) (2005); 
* Funda<;ao Calouste Gulbenkian (2005); 
* Girnara Municipal da Amadora (2005); 
* Cruz Verrnelha Portuguesa (Delega<;ao da Arnadora) (2005); 
* CPCJ da Arnadora (2005); 
* Adesao a Rede Social na cidade de Lisboa (2006); 
* APF - No arnbito do projecto de apoio a gravidas adolescentes na fre-

guesia de Marvila (2006); 
* Maternidade Dr. Alfredo da Costa (2007); 
* Banco Alirnentar Contra a Fome ( 2008) 
* Banco de Bens Doados (2008) 
* Carnara Municipal de Sintra (2008) 
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E ainda corn: 

* Universidade Lus6fona, Universidade Lusiada/Instituto Superior de 
Servic;:o Social de Lisboa, Instituto Superior de Psicologia Aplicada de 
Lisboa; Universidade Tecnica de Lisboa- Instituto Superior de Ci€mcias 
Sociais e Politicas. 

8. Sintese das Aq:oes Desenvolvidas no Ambito Social mais Significativas 

328 

• Novembro de 2002: Apresentac;:ao publica da Associac;:ao "Passo a Passo", 
no monumento dos Descobrimentos corn o apoio da Camara Municipal 
de Lisboa; 

• Realizac;:ao do Congresso Nacional sobre Crianc;:as em Risco, "Vidas sem 
encanto", realizado em Maio de 2003, em articulac;:ao corn a Materni
dade Alfredo da Costa e Associac;:ao Ajuda de Berc;:o; 

• Setembro de 2004: Inicio da intervenc;:ao psicossocial corn as crianc;:as e 
as familias nos concelhos de Lisboa e Loures; 

• Outubro de 2005: Inicio da intervenc;:ao no concelho da Amadora; 
• 2006: Intervenc;:ao integrada no Projecto Urban II- Lisboa; 
• Marc;:o 2007: Inicio do Projecto ADIS/SIDA- "Viver corn as Diferenc;:as" 

para mulheres gravidas ou maes portadoras do virus VIH (+) - sem 
zona geografica de abrangencia- Apoio a Coordenac;:ao Nacional para a 
Infecc;:ao VIH/SIDA; 

• Junho de 2008 - Inicio do Projecto - "Viver corn as Diferenc;:as" para 
mulheres gravidas ou maes portadoras do virus VIH (+) - sem zona 
geografica de abrangencia - Apoio a Coordenac;:ao Nacional para a In
fecc;:ao VIH/SIDA; 

• Actualmente acompanhamos desde o inicio da nossa intervenc;:ao 565 
crian«;as. Estao em acompanhamento actual 338 crianc;:as e familias con
sideradas em risco psicossocial pelos Hospitais, CPCJ's; ECJ's; Segu
ranc;:a Social e outras IPSS' s, que sem o apoio e acompanhamento da 
Associac;:ao estariam institucionalizadas. 

• Desenvolvemos na Escola Basica do 1 Q Ciclo do Vale de Alcantara urn 
programa de formac;:ao de competencias dirigido a cerea de 80 crianc;:as, 
dinamizado por uma equipa multidisciplinar (Assistente Social, Psic6-
loga e Nutricionista). 
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9. Sintese de Indicadores Psicossociais de 379 Crian~as e 206 Familias (dados 
de 2007) 

Problematicas associadas as familias das crian~as: 

Imigrante 

Pobreza 

Filhos de maes portadores de HIV 

Desorganiza<;:ao familiar 

Saude Mental 

Maternidade Adolescente 

Negligencia 

Toxicodependente 

Alcoolismo 

Maus Tratos 

Entidades Sinalizadoras: 

Saude 

Entidades de Justi<;:a 

Outras 

49,87% 

44,85% 

5,28% < 
APOIO ALIMENTAR: 2 Toneladas por mes 

% 

19,79 

19,26 

16,89 

14,78 

7,39 

7,38 

6,07 

5,28 

3,17 

0 

CPCJ's 27,44% 

Equipas de Acessoria 
ao Tribunal 7,41% 

APOIO EM MEDICA(:AO: protocolo corn 2 farmacias 

Taxa de Adesao das Familias: 95% 
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565 Crian~as para interven~ao corn 227 familias 

Em acompanhamento actual 338 Crian<;:a 
169 Familias 

227 Crian<;:as corn processo encerrado 7,1% 

40 Crian<;:as por nao adesao da familia 5,7% 
(17 familias) 

26 Crian<;:as nao tinham indica<;:ao 4,6% 

Em 2006 a Passo a Passo foi nomeada pela Funda<;:ao Calouste Gulben
kian para o Raymond Georius Prize for Innovative Philanthropy in Europe, 
promovido pela Network of European Foundation. 

0 caracter inovador e 0 merito da interven<;:ao, foi conhecido pelo juri 
internacional responsavel pela selec<;:ao do projecto candidatos, levando-o 
ate a fase finat onde apenas tres projectos disputaram 0 premio. 

10. 6rgaos Sociais 

Direc~ao 

Presidente: Manuel Francisco Freitas e Costa (Professor Catedratico Jubi
lado e Ex-Director do Servi<;:o de Pneumologia do Hospital de Santa Maria 

Vice-Presidente: Gon<;:alo Cordeiro Ferreira (Presidente da Sociedade Por
tuguesa de Pediatria e Director do Servi<;:o de Pediatria do Hospital D. Estefi'mia) 

Tesoureira: Irene Gomes de Matos (Voluntaria do Hospital de D. Estefania 
e da Maternidade Dr. Alfredo da Costa) 

Secretaria: Maria de Fatima Monteiro Xarepe (Coordenadora do Servi<;:o 
Social da Maternidade de Dr. Alfredo da Costa) 

Vogais: 
1.~ Maria de Assun<;:ao Nascimento (Assistente Social do Hospital Curry 

Cabral) 
2.~ - Maria Isabel Lavinha Marques (Nutricionista da Maternidade Dr. 

Alfredo da Costa) 
3.~ - Maria Manuela Martins Portas (Professora Universitaria - Assistente 

Social) 
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Assembleia Geral 

Presidente: Maria do Rosario Correia de Oliveira Morgado (Juiza Desem-
bargadora do Tribunal de Rela<;:ao de Lisboa) 

Vogais: 
V- Joana Marques Vidal (Procuradora da Republica) 
2.~- Paulo Alexandre Pereira Guerra (Juiz do Tribunal de Familiae Meno

res de Coimbra) 

Conselho Fiscal 

Presidente: Isabel Maria Freitas e Costa (Assistente Social e Coordenadora 
do Nucleo de Toxicodependencia da Maternidade de Dr. Alfredo da Costa) 

Vogais: 
1:'- Maria Jose Silva Alves (Chefe de Servi<;:o /Obstetricia da Maternidade 

Dr. Alfredo da Costae Responsavel pela Consulta de Adolescentes) 
2.• - Maria Teresa Tome Correia (Pediatra da Maternidade Dr. Alfredo da 

Costae reponsavel pela Consulta de Genetica) 

11. Contactos 

Sede da Associa<;:ao Passo a Passo 
Morada: Av. Ceuta Norte, Lote 8, Loja 2- 1350-410 Lisboa 
Telefone: 21 362 27 93 
Telem6vel: 96 156 46 48 
Fax: 21 362 27 94 
E-mail: passoapasso@sapo.pt 
Site: www.passoapasso.org 

Nucleo de Sintra: 
Morada: B.Q Almeida Araujo, Moradia 33- 2745- Queluz de Baixo (Junto 

ao Palacio) 
Telem6vel: 92 6814782 
E-mail: passoapasso.sintra@sapo.pt 
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