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Acolhimento de crianças  
e jovens em números

Autora
Maria João Leote de Carvalho

• No sistema nacional, em 2013 1  
8.445 crianças e jovens acolhidos  
(2.253 com início do acolhimento no ano)
2.506 crianças e jovens cessaram o acolhimento 
 (797 com início do acolhimento no ano)

Por resposta de acolhimento
7.530 crianças e jovens (89% do universo) acolhidos 
em Centro de Acolhimento Temporário (24%) e 
em Lar de Infância e Juventude (65%), 374 em 
Família de Acolhimento (4,4%) e apenas 31 jovens, 
maioritariamente entre os 18 e os 20 anos, em 
Apartamento/Lar de Autonomização.
304 crianças e jovens, maioritariamente do sexo 
masculino (51%), deram entrada no Sistema 
de Acolhimento de Emergência do distrito de 
Lisboa, dos quais mais de metade (169) com idades 
compreendidas entre os 12 e os 17 anos.
385 jovens adultos com 21 anos ou mais acolhidos 

em Centro de Acolhimento  Temporário, Lares de 
Infância e Juventude e Famílias de Acolhimento  
(mais 45 do que em 2012).
86,8% das crianças e jovens estão acolhidos  
em respostas existentes nos respetivos distritos 
de origem enquanto 13,2% encontravam-se em 
distritos diferentes daqueles em que residem  
os agregados familiares.

População
Ligeira prevalência de crianças e jovens do sexo 
masculino (51,3%) no conjunto das respostas a nível 
nacional, mas em Lar de Infância e Juventude há 
ligeiro predomínio de raparigas (51,4%).
A maioria dos acolhimentos (56,2%) diz respeito  
a jovens, com idades compreendidas entre os 12  
e os 17 anos, tendência que adquire maior expressão 
(67,4%) ao englobar-se a faixa etária dos 18-20 anos. 
Em Lar de Infância e Juventude e em Família de 
Acolhimento predominam os grupos etários a partir 
dos 10 anos e em Centro de Acolhimento Temporário 
a maior representatividade é dos grupos etários dos 

1 -  Indicadores apresentados no CASA 2013 - Relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens (abril de 2014), da autoria  
do Instituto da Segurança Social, I.P.
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zero aos cinco anos. Nos Lares de Infância e Juventude, 
40,1% dos acolhimentos dizem respeito a jovens 
com idades compreendidas entre os 15 aos 17 anos, 
seguindo-se a faixa etária dos 12 aos 14 anos (27, 1 %).
A identificação de problemas de comportamento 
na população acolhida aumentou cerca de 13% 
relativamente ao ano 2012. Este aumento deveu-se, 
segundo as entidades oficiais, à entrada significativa 
em acolhimento de mais jovens na faixa etária  
dos 15 a 17 anos e também de crianças entre  
os 6 e os 9 anos. 
A maioria das crianças e jovens acolhidos em  
Centro de Acolhimento Temporário (42,5%) 
iniciou o acolhimento há menos de um ano, 25,4% 
encontram-se acolhidos entre um ano e dois anos e 
13,5% há mais de quatro anos. Cerca de um quarto 
(22,9%) tiveram, no passado, experiências de 
acolhimento noutras respostas no sistema nacional, 
tendo sido sujeitos a transferências. Em Lar de 
Infância e Juventude a tendência é para acolhimento 
de mais longa duração: 44% tem quatro ou mais 
anos de permanência, entre dois a três anos estão 

20,1% e 20,8% tem menos de um ano nessa situação. 
Cerca de 39% tiveram experiência anterior de 
acolhimento noutras respostas do sistema nacional  
e em 13% do total de casos em LIJ não se conhece  
se houve acolhimentos anteriores.
Nas crianças e jovens em acolhimento  
em instituição, constata-se que a inserção  
em modalidades alternativas ao ensino regular 
(CEF, PIEF, PCA e equiparados) abrange 27% dos 
jovens com 14 anos e alarga-se aos 42% nos jovens 
com 15 e 16 anos, começando a decrescer a partir  
dos 17 anos (35% e 26,7% e 20,2% nos jovens adultos 
com respetivamente 18 e 19 anos). 

Situação jurídica
A quase totalidade das crianças e jovens acolhidos 
em Centro de Acolhimento Temporário (99,6%) e em 
Lar de Infância e Juventude (98.2%) têm a situação 
jurídica regularizada. 
Nos CAT, 87,8% com medida de Acolhimento  
em instituição (art.º 35.º, alínea f e art.º 50.º,  
n.º 2 e 3 – Lei de Proteção de Crianças e Jovens 
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em Perigo) e 11,0% com medida de Confiança a 
instituição com vista a futura adoção (art.º 35,  
alínea g) – LPCJP. O dirigente do Centro é tutor  
ou responsável pelo exercício da responsabilidade 
parental em 19 casos. 
Nos LIJ, 84,2% tem aplicada medida de 
Acolhimento em Instituição e 3,5% tem medida de 
Confiança a instituição com vista a futura adoção.  
No universo dos LIJ, 12,9% têm a regulação do 
exercício da responsabilidade parental atribuída  
ao Diretor da Instituição e 12,7% (252) estão 
tuteladas pelo mesmo profissional. 
Tanto nos CAT (74,1%) como nos LIJ (76,5%) 
predominam os processos instaurados em Tribunal 
relativamente aos processos sob a responsabilidade 
das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.

Interatividade entre o sistema de proteção  
e o sistema tutelar educativo
35 jovens acolhidos em Centro de Acolhimento 
Temporário têm processo tutelar educativo, em 
regra, apenso ao processo de promoção e proteção 
(4,9% da população em CAT): 22 com processo 
tutelar educativo em fase de inquérito (3,1%), um 
com medida cautelar de guarda em Centro Educativo 
(fase de inquérito) (0,1%); e 12 com medida tutelar 
educativa não institucional (fase jurisdicional) (1,7%).
3,4% do total dos jovens em acolhimento em 
Lar de Infância e Juventude tem processo tutelar 
educativo: 96 em fase de inquérito; 77 com medida 
tutelar educativa não institucional e 16 com medida 
cautelar de guarda em Centro Educativo.

Projetos de Vida
Em Centro de Acolhimento Temporário, a 
reunificação à família nuclear (35,4%) e a adoção 
(34,9%) constituem os principais eixos dos Projetos 
de Vida das crianças e jovens acolhidos;  para 13% é a 
autonomização. O apadrinhamento civil abrange em 
apenas 0,4%.
Quase metade das crianças e jovens acolhidos em 
Lar de Infância e Juventude tem Projeto de Vida 
que visa a autonomização (46,4%), em 32% a 
reunificação à família nuclear é a orientação, para 
7,2% a adoção e 6,9% estão em situação que 
perspetiva o seu acolhimento permanente.

• Os projetos apoiados pela FCG 2  
4 Instituições
   3  Lares de Infância e Juventude (LIJ), dois dos 

quais com Apartamento de Autonomização (AA), 
localizados em Braga, Vila Real e Reguengos  
de Monsaraz

    1  Centro de Acolhimento Temporário (CAT), 
localizado em Ansião.

As entidades gestoras: Arquidiocese de Braga, 
Associação de Solidariedade Via Nova, Santa Casa 
da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz e 
“Crescer Ser” – Associação Portuguesa para o Direito 
dos Menores e da Família 

143 Crianças e jovens em acolhimento institucional 
de ambos os sexos (87 rapazes, 56 raparigas), com 
idades maioritariamente compreendidas entre os 12 

2 - Indicadores reportados a maio de 2014 (primeiros 18 meses de execução dos projetos).



77

# ) \ = / / • ) ( = | *  Direitos da Criança em Acolhimento

e os 21 anos (86%) (intervalo de idades entre os 4 (1) 
e os 29 anos (1).
A maioria com um tempo de permanência em 
instituição que varia entre um e três anos (42,6%), 
seguindo-se os que têm um tempo de permanência 
na instituição inferior a um ano (19,5%) e entre 
quatro e seis anos (19,5%). De assinalar a presença 
de sete jovens (4,8%) com período de permanência 
em instituição de mais de 10 anos.
68,5% da população frequenta o ensino básico 
regular, maioritariamente o 3.º ciclo do ensino 
básico havendo ainda uma forte representação de 
jovens em formação profissional (18,8%) e ofertas 
educativas alternativas (CEF, PIEF).
Em mais de metade da população (57,4%), a 
medida de acolhimento institucional foi aplicada 
por Tribunais enquanto em 35% dos casos essa 
medida foi aplicada por uma Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens. A quase totalidade tem medida 
de acolhimento aplicada, mas nove jovens (6,2%) 
encontram-se confiados à tutela do Diretor  
da respetiva instituição.
Para um terço desta população (33,5%),  
o Projeto de Vida passa pela autonomização 
enquanto para 41,9% está previsto a integração 
na família nuclear. À volta de 4,8% tem um Projeto 
de Vida em termos de acolhimento prolongado e 
para outros 4,8% está previsto a integração na 
família alargada. Há um caso de apadrinhamento 
civil, quatro (2,7%) com projeto para futura adoção 

e cinco estão ainda em avaliação com vista  
à definição do Projeto de Vida. Cerca de 15,3%  
não têm qualquer suporte familiar.

Equipas institucionais: 80 intervenientes
Os quatro projetos envolvem um total de cinco 
elementos em funções de direção das instituições, 
18 nas equipas técnicas, 32 educadores/monitores, 
21 funcionários em serviços de apoio (cozinha, 
lavandaria, serviços gerais, serviços administrativos, 
contabilidade, economato) e quatro supervisores 
externos oriundos de entidades do ensino superior.

Mais de 60 entidades envolvidas em parceria 
As quatro instituições têm estabelecidas parcerias 
com mais de 60 entidades das mais diversas áreas 
(educação, saúde, emprego e formação profissional, 
cultura, segurança social, proteção à infância, 
empresas e serviços, desporto, música, teatro, 
artes), a nível local e nacional. 
A divulgação do projeto tem ocorrido regularmente 
sob diversas formas: organização de encontros/ 
/seminários pelas instituições, participação em 
redes locais, notícias em media local, nacional e 
internacional, participação em encontros científicos, 
divulgação em redes sociais, entre outras. 

Financiamento da FCG – triénio 2012-2105
€650.000 euros para os três anos de execução no 
total dos quatro projetos.
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Ana de Jesus Costa Arriscado
Licenciada em Animação Socioeducativa na Escola 
Superior de Educação de Coimbra. Trabalha na 
Oficina de S. José, Braga desde 2008 a exercer 
funções de Técnica de animação Socioeducativa.

Ana Henriques 
Licenciada em Psicopedagogia com Formação em 
parentalidade consciente e desenvolvimento pessoal. 
Técnica superior na Associação Via Nova, coordenadora 
do Projeto” O Trilho” e Comissária da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Vila Real.

Carla Margarida Simões Palaio  
Licenciada em Sociologia (2001), pela Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra. Desenvolve 
atualmente as funções de diretora técnica do Centro 
de Acolhimento Temporário “Casa do Canto”, da 
Associação Portuguesa para o Direito dos Menores  
e da Família (desde Outubro de 2007). Anteriormente 

desempenhou funções de Técnica Superior  
de Sociologia, integrada num Projeto  
de Luta Contra a Pobreza e assumiu a coordenação 
de ações de formação profissional numa Associação 
de Desenvolvimento Local (2002-2007).

Carlos Bento
Mestrado em Serviço Social com especialização em 
intervenção em contexto de risco. Diretor técnico do 
Lar de Infância e Juventude da Associação Via Nova.

Catarina Tomás 
Socióloga, doutorada em Estudos da Criança 
(Sociologia da Infância) pela Universidade  
do Minho. Professora Adjunta na Escola Superior  
de Educação de Lisboa e investigadora do Centro  
de Investigação em Ciências Sociais da Universidade 
do Minho. Autora de várias publicações nacionais 
e internacionais nas áreas dos direitos da criança, 
com especial enfoque na participação das crianças 

Notas Biográficas 
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(escola, orçamentos participativos) e na sociologia 
da infância. Supervisora do Projeto “AUTONOMIA 
- Desenvolver e dinamizar processos de pré 
autonomia e a autonomização de crianças e jovens  
no Lar de Infância e Juventude” da Oficina de S. José.

Cátia Cravinho 
Licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior 
de Serviço Social de Beja. Desempenha funções  
na equipa técnica do Lar Nossa Senhora de Fátima, 
Lar de Infância e Juventude da Santa Casa da 
Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, desde 
2008.

Cristina Maria Tomé Velho 
Licenciada em Ciências da Educação (2002), pela 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra. Desenvolve 
atualmente funções de diretora Adjunta no Centro 
de Acolhimento Temporário “Casa do Canto”, 
pertencente à CrescerSer - Associação Portuguesa 
para o Direito dos Menores e da Família (desde 
Março de 2009). Anteriormente desenvolveu a 
sua atividade na Cáritas Diocesana de Coimbra, 
assumindo funções de promoção comunitária, 
coordenação de equipamentos sociais e formação 
juvenil (1993-2009).

Edson da Cruz Luís  
Licenciado em Serviço Social pela Universidade 
Católica de Braga. Exerce funções educativas no Lar 
de Infância e Juventude (LIJ) Oficina de S. José desde 
2003 e na função de assistente social desde 2008.

Helena Morgado Martins 
Licenciada e Mestre em Serviço Social pela UTAD. 
Mediadora Familiar pelo Instituto Português  
de Mediação Familiar. Técnica Superior de Serviço 
Social no Lar de Infância e Juventude Via Nova, 
técnica do Projeto “O Trilho”.

Joana Marques Vidal 
Procuradora-Geral da República – Licenciada  
pela Faculdade de Direito da Universidade  
de Lisboa (1978), ingressou no Ministério 
Público (1980), e tem, desde 2004,a categoria de 
Procuradora-Geral Adjunta. Entre outras, exerceu 
funções de Coordenadora do M.P. no Tribunal de 
Família e Menores de Lisboa, de Directora-Adjunta 
do Centro de Estudos Judiciários e de Auditora 
Jurídica do Representante da República para 
a Região Autónoma dos Açores. Participou em 
diversas comissões legislativas no âmbito do Direito 
da Família e dos Menores. Tomou posse como 
Procuradora-Geral da República em 12 de Outubro  
de 2012.
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José Carlos Gomes da Costa
Licenciado em Psicologia Clínica e Doutorado em 
Psicologia. Docente no Departamento de Educação  
e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes  
e Alto Douro. Desenvolve trabalho de investigação 
e intervenção no âmbito da Psicologia da Educação 
e da Família, nomeadamente com crianças e jovens 
em risco, vulnerabilidade familiar e ajustamento 
conjugal. Supervisor do Projeto “O Trilho” promovido 
pelo Lar de Infância e Juventude Via Nova.

Liliana da Conceição Costa Rodrigues 
Licenciada pela Universidade do Minho em 
Psicologia, com pré-especialização em Psicologia  
da Justiça. Está a trabalhar como psicóloga no LIJ 
desde 2000.

Mafalda Sampaio Malheiro da Silva 
Licenciada em psicologia com pré-especialização 
em psicologia clínica e da saúde, pela Universidade 
do Minho, Braga. Mestre em Psicologia da Saúde. 
Desde 2008 trabalha no LIJ como psicóloga. Desde 
2012 exerce funções de coordenadora do projeto 
AUTONOMIA - Desenvolver e dinamizar processos 
de pré-autonomia e a autonomização de crianças  
e jovens no Lar de Infância e Juventude – Oficina  
S. José.

Maria João Leote de Carvalho 
Investigadora do CESNOVA, Centro de Estudos 
de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, 
Programa “Crianças e Jovens em Risco” da Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

Paulo Guerra
Juiz de Direito desde 1988, actualmente colocado, 
como Juiz Desembargador, no Tribunal da Relação 
de Coimbra, embora em comissão de serviço judicial 
como docente do CEJ, na Área do Direito da Família 
e das Crianças. Autor de várias obras jurídicas no 
âmbito do Direito de Família e das Crianças. Docente 
do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), durante 
seis anos, nesta Área, tendo sido durante três anos 
Coordenador da Área. Juiz Secretário  
do Conselho Superior da Magistratura  
(de 2004-2007). Conferencista em Seminários/ 
/Encontros/Congressos e Formador em  Portugal, 
Espanha, França e Moçambique. É vogal da Direção 
da Associação CrescerSer.

Raquel Neves  
Licenciada em Educação Social pela Escola 
Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria. 
Desempenha funções na equipa técnica do Lar Nossa 
Senhora de Fátima, Lar de Infância e Juventude  
da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos  
de Monsaraz, desde 2013.

Serafim Oliveira de Araújo Gonçalves
Licenciado em Teologia pela Universidade Católica 
de Braga. Pós-graduação em Estudos da Criança, 
Especialização em Educação Física e Lazer pela 
Universidade do Minho, Braga. É director técnico  
da Oficina de S. José desde 1998.

Vânia Pereira 
Coordenadora do Projeto “Aprender a Ser” e Diretora 
Técnica do Lar de Infância e Juventude Nossa 
Senhora de Fátima da Santa Casa da Misericórdia  
de Reguengos de Monsaraz


