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RESUMO 

 

 

O presente trabalho encontra-se divido em duas partes, sendo que a primeira procura 

realizar uma descrição e reflexão acerca da atividade profissional desempenhada durante 14 

anos enquanto psicóloga, incidindo em particular na intervenção realizada no âmbito do 

sistema de proteção de crianças e jovens em perigo.  

A segunda parte nasce da vontade, enquanto membro da Equipa de Apoio Técnico ao 

Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens do Instituto de Segurança Social dos Açores, 

de compreender como as crianças e jovens vivenciaram o período de confinamento causado 

pela pandemia provocada pela COVID-19, de modo a retirar aprendizagens que permitam 

proporcionar um melhor acompanhamento e providenciar de futuro orientações fundadas em 

conhecimento empírico. Neste sentido, foi desenvolvido um estudo qualitativo junto das 

duas CAR da minha área geográfica de atuação, na Região Autónoma dos Açores, que teve 

como objetivo compreender o impacto das medidas de contingência implementadas no 

âmbito da pandemia causada pela COVID-19, ao nível do bem-estar das crianças e jovens 

em situação de acolhimento residencial. Para tal, foi utilizada a metodologia qualitativa da 

etnografia focada, recorrendo ao conhecimento prévio das casas por parte da investigadora, 

à análise documental e a entrevistas semiestruturadas. A análise documental foi usada para 

recolher e analisar diversas fontes de informação, designadamente documentos e orientações 

publicados a nível nacional, regional e institucional acerca dos procedimentos a adotar em 

virtude da pandemia causada pela COVID-19, e para a análise dos registos efetuados nos 

livros de ocorrências das Casas de Acolhimento Residencial. Foram realizadas entrevistas 

junto das crianças e jovens em acolhimento, bem como, dos colaboradores das CAR, para 

recolha das suas experiências, relativamente ao período de confinamento que decorreu de 18 

de março a 02 de maio de 2020.  

Os resultados do presente estudo indicam que as principais medidas implementadas 

pelas Casas de Acolhimento Residencial consistiram na restrição dos convívios entre as 

crianças e jovens e as respetivas famílias e outras figuras de referência, o ensino à distância, 

assim como, medidas de controlo sanitário. 

Nas entrevistas efetuadas às crianças e jovens e junto dos cuidadores constata-se a 

presença de afetos negativos nas crianças e jovens decorrentes das medidas de contingência 

implementadas, no entanto, é mencionada a adoção de comportamentos pelos cuidadores 

que promoveram uma maior aproximação afetiva entre estes e as crianças e jovens em 
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acolhimento, assim como, observou-se uma diminuição no número de ocorrências negativas 

(fugas, comportamentos de oposição, conflitos) durante o período de confinamento e pós-

confinamento, conforme a análise documental realizada aos livros de ocorrências das CAR.  

 

Palavras-chave: Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens; COVID-19; Bem-estar 

Subjetivo; Participação da Criança; 
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ABSTRACT 

 

 

The present work is divided into two parts, the first of which seeks to describe and 

reflect on the professional activity carried out for 14 years as a psychologist, focusing in 

particular on the intervention carried out within the scope of the protection system for 

children and young people in danger. 

The second part is born from the desire, as a member of the Technical Support Team 

for the Residential Reception of Children and Young People of the Social Security Institute 

of the Azores, to understand how children and young people experienced the period of 

confinement caused by the pandemic caused by COVID-19, in order to acquire new learns 

that allow a better follow-up and provide future guidance based on empirical knowledge. In 

this sense, a qualitative study was carried out with the two CARs in my geographic area of 

operation, in the Autonomous Region of the Azores, which aimed to understand the impact 

of the contingency measures implemented in the context of the pandemic caused by COVID-

19, at the level of well-being of children and young people in residential care. To this end, 

the qualitative methodology of focused ethnography was used, using the researcher's 

previous knowledge of the houses, document analysis and semi-structured interviews. 

Documentary analysis was used to collect and analyze various sources of information, 

namely documents and guidelines published at national, regional and institutional levels 

about the procedures to be adopted due to the pandemic caused by COVID-19, and for the 

analysis of records made in the books of records of Residential Shelter Homes. Interviews 

were carried out with children and young people in foster care, as well as with CAR 

employees, to collect their experiences, regarding the period of confinement that ran from 

March 18 to May 2, 2020. 

The results of the present study indicate that the main measures implemented by the 

Residential Shelter Houses consisted of restricting socializing between children and young 

people and their families and other reference figures, distance learning, as well as health 

control measures. 

In the interviews carried out with children and young people and with caregivers, the 

presence of negative affects in children and young people resulting from the implemented 

contingency measures is noted, however, the adoption of behaviors by caregivers that 

promoted a greater affective approximation between them and children and young people in 

foster care, as well as a decrease in the number of negative occurrences (escapes, 
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oppositional behavior, conflicts) during the confinement and post-confinement period, 

according to the document analysis carried out in the CAR occurrence books . 

 

Keywords: Residential Reception of Children and Youth; COVID-19; Subjective Well-

being; Child Participation;  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho segue as normas para obtenção do grau de mestre por licenciados 

em psicologia, cujo grau tenha sido concluído antes da adequação do plano de estudos ao 

novo regime (Bolonha), que possuam uma experiência profissional não inferior a cinco anos, 

tal como definido na reunião nº 3/Conselho Científico/2011, de 16 de Março, de acordo com 

a legislação em vigor (Despacho n. GR.10/12/2018, alteração ao Despacho n.º 1536/2018; 

Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, que altera e republica o Decreto-Lei n. 74/2006, de 

24 de março. 

Desta forma, este Relatório Científico-Profissional pretende realizar uma análise 

reflexiva sobre o desempenho da atividade profissional enquanto psicóloga, desde a 

conclusão do curso de licenciatura em Psicologia na variante Clínica Cognitivo-

comportamental, Cognitiva e Sistémica pela Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa, colmatando assim, a diferença que existe entre o grau 

académico atribuído à data de conclusão e os atuais graus criados no âmbito da adequação 

ao Processo de Bolonha. 

Considerando a atividade profissional atual como membro da Equipa de Apoio Técnico 

ao Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens e o contexto de pandemia mundial causada 

pela doença COVID-19, inédito aos nossos tempos, que se vivia no momento em que foi 

iniciado este projeto, surgiu também o interesse de desenvolver um estudo empírico que 

permitisse aprofundar alguns conhecimentos na área. Assim, a apresentação deste relatório 

irá dividir-se em duas partes. A primeira irá focar-se na descrição das atividades realizadas 

ao longo de 14 anos de percurso profissional, nas diversas entidades e equipas que integrei, 

centrando especial atenção no trabalho desenvolvido enquanto técnica de uma Equipa 

Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais – EMAT – em matéria de promoção e proteção 

de crianças e jovens em perigo e em matéria tutelar cível, uma vez que foi a primeira equipa 

que potenciou o contacto com a intervenção familiar, umas das minhas áreas de eleição, 

desde o meu percurso académico.  

A segunda parte irá incidir no estudo desenvolvido acerca do impacto das medidas de 

contingência implementadas pelas entidades governamentais para combate à pandemia 

provocada pelo vírus SARS-CoV-2 que causa a doença COVID-19, no bem-estar das 

crianças e jovens em acolhimento residencial, em duas Casas de Acolhimento Residencial 

da Região Autónoma dos Açores. A situação de confinamento imposto durante o estado de 

https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=1324522&pct_nr_id=761&pct_codigo=5
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=1353842&pct_nr_id=761&pct_codigo=6
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=1353844&pct_nr_id=761&pct_codigo=7
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=1353844&pct_nr_id=761&pct_codigo=7
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Emergência declarado a 18 de março de 2020 (Decreto do Presidente da República n.º 14-

A/2020 de 18 de março), condicionou, nas Casas de Acolhimento, o contacto e o 

estabelecimento de convívios entre as crianças e jovens acolhidas e as respetivas famílias e 

outras figuras de referência. Com efeito, considerei pertinente compreender como foi a 

experiência destas crianças e jovens durante este período e identificar possíveis implicações 

para práticas futuras no Acolhimento Residencial. 
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PARTE I - Apresentação e Concetualização da Atividade Profissional   

 

 

O percurso realizado após a conclusão da licenciatura em Psicologia na Universidade 

de Lisboa, passou pelo retorno às origens geográfico-culturais, nomeadamente o regresso ao 

Arquipélago dos Açores, onde tenho desenvolvido a minha atividade profissional ao longo 

de 14 anos. Encontra-se na tabela 1 o percurso dos contextos de intervenção e respetivas 

entidades, as quais me têm acompanhado e apoiado ao longo de todo este caminho que tenho 

vindo a percorrer, no sentido de uma evolução e crescimento profissional, e também pessoal.  

 

Tabela 1  

Listagens das Atividades Profissionais Desenvolvidas e respetivos contextos 

Entidades  Período de tempo 

Hospital da Horta E.P.E.R De outubro de 2007 a abril 

de 2009 

 

Lar das Criancinhas da Horta 

 EMAT 

 Equipa de Apoio Técnico ao Acolhimento  

Residencial de Crianças e Jovens  

 Mais Família, Mais Jovem 

 Anos Incríveis  

 Projeto VINCA 

 CONTIGO 

 Apoio Psicológico a Creche e JI 

 

De maio de 2009 a setembro 

de 2017 

 

Instituto da Segurança Social dos Açores 

 Equipa de Apoio Técnico ao Acolhimento  

Residencial de Crianças e Jovens  

 Equipa de Integração Familiar 

 Mais Família, Mais Jovem 

 Anos Incríveis 

 CONTIGO 

De outubro de 2017 até ao 

presente 
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 Projeto VINCA 

 Equipa de Gestão de Vagas do  

Acolhimento Residencial 

 

Atividade privada 

 Acompanhamento psicológico individual  

 Avaliação psicológica 

 Terapia Familiar  

 

De junho de 2009 até ao 

presente 

 

 

Após a conclusão da licenciatura, tendo como base a experiência de trabalho obtida 

no estágio curricular realizado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mais 

precisamente no Núcleo de Estudos do Suicídio e no Núcleo de Doenças do 

Comportamento Alimentar, seguiu-se a candidatura ao programa Estagiar – L, uma 

medida do Governo Regional dos Açores que visa possibilitar aos jovens um estágio 

profissional em contexto real de trabalho que promova a sua inserção na vida ativa e o 

recrutamento e integração nos quadros das empresas (Resolução do Conselho do 

Governo n.º 125/2019 de 5 de novembro de 2019). 

O programa de estágio decorreu no Hospital da Horta E.P.E.R., durante 18 meses, 

sob a orientação da coordenadora do Departamento de Psicologia, consistindo no 

acompanhamento individual de pessoas de ambos os sexos e de todas as faixas etárias 

com solicitações diversificadas, cujo referenciamento era efetuado pelos médicos das 

especialidades disponíveis, em particular pelo serviço de urgência e o departamento de 

psiquiatria.  

Após procedimento concursal, integrei o Lar das Criancinhas da Horta, uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social que tem na sua história um passado de 

apoio a crianças abandonadas em regime de internato e semi-internato, desenvolvendo 

ao longo dos anos outras áreas de atuação. Em 1997 deu-se a abertura de ATL, 

posteriormente em 2007 a abertura de mini creche e do gabinete Centro de 

Acompanhamento e Apoio Psicossocial. Em 2008 deu-se a abertura da rede de amas e 

a abertura do gabinete Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais e o 

Enquadramento de técnico de apoio à CPCJ 

(http://ocastelinho.pt/pt/images/pdf/ResenhaHistorica.pdf). 

http://ocastelinho.pt/pt/images/pdf/ResenhaHistorica.pdf
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É no Gabinete Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais que se enquadram 

as funções assumidas enquanto psicóloga nesta instituição, com início em maio de 2009, 

através de protocolo de cooperação com o Instituto de Ação Social, atualmente Instituto 

de Segurança Social dos Açores, I.P.R.A. 

As EMAT nascem da atribuição de competências ao Sistema de Solidariedade e 

Segurança Social no que respeita ao apoio a dar aos Tribunais em matéria de promoção e 

proteção de crianças e jovens em perigo, pelo Decreto-Lei n.º 332-B/2000, de 30 de 

Dezembro, que vem regulamentar a Lei n.º 147/99 de 1 de setembro.  

Desta forma, a integração na EMAT permitiu o primeiro contacto com crianças e jovens 

em situação de perigo grave e persistente, atendendo a que se pressupõe a existência de 

intervenções prévias pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude 

ou através da intervenção formal das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, de acordo 

com o princípio da subsidiariedade.  

Por situação de perigo entende-se que a criança ou jovem: 

“a) Está abandonada ou vive entregue a si própria; b) Sofre maus tratos físicos ou 

psíquicos ou é vítima de abusos sexuais; c) Não recebe os cuidados ou a afeição 

adequados à sua idade e situação pessoal; d) Está aos cuidados de terceiros, durante 

período de tempo em que se observou o estabelecimento com estes de forte relação de 

vinculação e em simultâneo com o não exercício pelos pais das suas funções parentais; 

e) É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, 

dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; f) 

Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a 

sua segurança ou o seu equilíbrio emocional; g) Assume comportamentos ou se entrega 

a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua saúde, segurança, formação, 

educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a 

guarda de facto se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação; h) Tem 

nacionalidade estrangeira e está acolhida em instituição pública, cooperativa, social 

ou privada com acordo de cooperação com o Estado, sem autorização de residência 

em território nacional” (Lei N.º 147/99, p.3). 

As principais atividades realizadas no âmbito do acompanhamento efetuado pela EMAT 

junto de crianças e jovens em perigo, de acordo com os princípios estruturantes da 

intervenção definidos pelo Instituto da Segurança Social (ISS, IP), podem ser consultadas 

no anexo I. 
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A intervenção enquanto técnica da EMAT proporcionou igualmente o primeiro contacto 

com as famílias das crianças e jovens em perigo, comumente designadas como 

multiproblemáticas, termo que ficou conhecido na década de 50, pela presença de 

características disfuncionais e problemas de cariz social, como a pobreza, a exclusão, o 

isolamento, a toxicodependência, o alcoolismo e a violência doméstica, entre outras (Sousa, 

2005; Alarcão, 2006).  

Todavia, o trabalho desenvolvido na EMAT permitiu-me construir uma imagem 

diferente das famílias, tendo em consideração as suas potencialidades e competências. Para 

Ausloos (2004) a intervenção deve focar-se nos processos e nas competências das famílias, 

promovendo a colaboração com esta, com respeito pelo tempo que a família necessita para 

avaliar, experimentar e encontrar sua autossolução. Assim, a intervenção deve desafiar a 

realidade familiar em busca de soluções diferentes daquelas que a família já tentou 

(Minuchin & Fishman, 2004). 

Contudo, esta é uma tarefa difícil e por vezes morosa, uma vez que a intervenção nem 

sempre resulta numa alteração do contexto ou das dinâmicas familiares, observando-se 

avanços pouco relevantes ou recuos cíclicos que conduzem a um perfil de cronicidade, 

motivada quer por fatores biológicos (incapacidade ou doença dos cuidadores), psicológicos 

(situações traumáticas), estruturas e estilos de funcionamento familiar, e fatores sociais 

(pobreza, exclusão, isolamento), ou devido à larga história de intervenções anteriores 

(Escudero, 2013).  

De acordo com o Princípio 7.º da Declaração dos Direitos das Crianças “o interesse 

superior da criança deve ser o princípio diretivo de quem tem a responsabilidade da sua 

educação e orientação, responsabilidade essa que cabe, em primeiro lugar, aos seus pais” (p. 

2). Também a LPCJP alude ao superior interesse da criança na alínea a) do artigo 4.º, 

devendo a intervenção atender prioritariamente aos interesses e direitos das crianças e 

jovens, nomeadamente, no que diz respeito à continuidade de relações de afeto 

significativas. No entanto o superior interesse da criança muitas vezes não se compadece 

com o tempo de recuperação da família, pelo que têm que ser pensados outros projetos de 

vida para as crianças ou jovens que não passem pela reunificação familiar, pese embora, não 

seja a EMAT a tomar a decisão final, é esta equipa que no âmbito da sua função de assessoria 

apresenta propostas de medida de promoção e proteção a aplicar pelo órgão judicial, sendo 

uma tarefa de responsabilidade acrescida, pelas dúvidas, medos e incertezas, por se tratarem 

de situações tão complexas e, no fundo, de decisões que vão impactar o futuro da vida de 

todos os envolvidos.  
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Durante o tempo em que exerci funções como técnica da EMAT, acompanhei 90 

crianças com processo de promoção e proteção, 11 destas crianças tiveram como projeto de 

vida a adoção, sendo esta uma decisão difícil de aceitar pelas famílias, causando sofrimento 

pela perda sentida, uma vez que se extinguem as relações familiares entre a criança e a 

família biológica. Este pode ser igualmente um momento difícil para as crianças, porém, das 

experiências que vivi, as crianças encontravam-se ávidas por ter uma família, pelo que a 

notícia da adoção pode ter trazido alguma incerteza, mas observou-se muito entusiasmo e 

anseio pelo novo contexto de vida. Também o processo de preparação das crianças para a 

adoção tem sido cada vez mais uma prioridade para todos os técnicos envolvidos, sendo 

atualmente utilizado o PPCA - Programa de Preparação da Criança para a Adoção de 

Henriques e colaboradores (2017).  

Para além da intervenção da EMAT nos processos de promoção e proteção, o Decreto-

Lei n.º 214/2007, que aprova a orgânica do Instituto da Segurança Social, I. P., define, 

também, atribuição de assessoria aos tribunais no âmbito dos processos Tutelares Cíveis. 

Assim, a par do trabalho realizado no âmbito da promoção e proteção, eram também 

realizadas diligências no âmbito das providências tutelares cíveis que se constituem por:  

“a) A instauração da tutela e da administração de bens; b) A nomeação de pessoa 

que celebre negócio em nome da criança e, bem assim, a nomeação de curador geral 

que represente, extrajudicialmente, a criança sujeita às responsabilidades 

parentais; c) A regulação do exercício das responsabilidades parentais e o 

conhecimento das questões a este respeitantes; d) A fixação dos alimentos devidos à 

criança e aos filhos maiores ou emancipados a que se refere o artigo 1880.º do 

Código Civil e a execução por alimentos; e) A entrega judicial de criança; f) A 

autorização do representante legal da criança à prática de certos atos, a 

confirmação dos que tenham sido praticados sem autorização e as providências 

acerca da aceitação de liberalidades; g) A determinação da caução que os pais 

devam prestar a favor dos seus filhos ainda crianças; h) A inibição, total ou parcial, 

e o estabelecimento de limitações ao exercício das responsabilidades parentais; i) A 

averiguação oficiosa da maternidade e da paternidade; j) A determinação, em caso 

de desacordo dos pais, do nome e apelidos da criança; k) A constituição da relação 

de apadrinhamento civil e a sua revogação; l) A regulação dos convívios da criança 

com os irmãos e ascendentes.” (Artigo 3.º da Lei n.º 141/2015, p. 3-4). 

Vide anexo II sobre as principais atribuições da EMAT no acompanhamento de 

Processos Tutelares Cíveis.  
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Apesar de se estar a observar uma diminuição no número de divórcios em Portugal, 

regista-se ainda um número elevado de divórcios, com 17.295 divórcios no ano de 2020 

(Instituto Nacional de Estatística, 2021). O divórcio implica processos de adaptação não só 

dos adultos envolvidos, mas em especial das crianças que ficam sujeitas, muitas vezes, a 

situações de conflito e discórdia parental (Agulhas, Anciães & Carvalho, 2018), pelo que o 

ambiente de afeto e de segurança moral e material é muitas vezes descurado, conduzindo a 

um impacto potencialmente negativo do divórcio/separação dos pais sobre o bem-estar dos 

filhos. 

Sempre que exista uma situação de dissociação familiar ou inexistência de vida em 

comum devem ser reguladas as responsabilidades parentais, o que implica decidir 

relativamente ao exercício das responsabilidades parentais, à fixação de residência da 

criança, ao regime de convívios com o progenitor não residente, e à prestação alimentícia 

(Perquilhas, 2018, p. 61-62). 

Com o aparecimento de movimentos ativistas de defesa dos direitos do progenitor 

masculino, observa-se um contexto de mudança no que concerne à representação dos papéis 

de género em muitos aspetos da vida, pelo que também surgem alterações ao nível do 

exercício da parentalidade (Wall, Aboim e Cunha, 2010). 

As mudanças observadas resultam numa acrescida dificuldade na tomada de decisão 

acerca da regulação do exercício das responsabilidades parentais, mais precisamente no que 

concerne à decisão sobre com que progenitor irá a criança fixar residência e qual o melhor 

regime de convívios a estabelecer. No âmbito da minha intervenção nesta área, acompanhei 

189 processos tutelares cíveis, sendo possível observar nos últimos anos uma participação 

mais ativa dos progenitores masculinos, o que de facto veio trazer uma mudança face ao que 

se observava anteriormente, em que os filhos ficavam por norma à guarda das mães. 

Com a alteração legal introduzida pela Lei n.º 141/2015, surge a diligência de Audição 

Técnica Especializada, que consiste “na audição das partes, tendo em vista a avaliação 

diagnóstica das competências parentais e a aferição da disponibilidade daquelas para um 

acordo, designadamente em matéria de regulação do exercício das responsabilidades 

parentais, que melhor salvaguarde o interesse da criança” (Artigo 23.º da Lei 141/2015, p. 

7), o que exige um maior conhecimento acerca da mediação e gestão de conflitos, 

traduzindo-se num trabalho cada vez mais especializado.  

Em 2016, a par do trabalho desenvolvido na EMAT, integro a Equipa de Apoio Técnico 

ao Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens, antes designada Equipa de CAT’s e 

Lares. A integração na EATARCJ possibilitou a construção de um novo olhar sobre o 
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sistema de acolhimento de crianças e jovens, numa perspetiva mais aprofundada acerca do 

seu funcionamento, das dificuldades e sofrimento sentido pelas crianças e jovens que são 

retiradas do seu contexto de vida familiar e afastadas do seu meio e das suas figuras de 

referência. Permitiu-me ainda conhecer as dificuldades vivenciadas pelas pessoas que 

intervêm diretamente com as crianças e jovens em acolhimento, denotando-se que este é um 

trabalho difícil, que conduz muitas vezes a situações de desgaste emocional e burn-out nos 

colaboradores, sentido diariamente nas relações e interações, em particular com jovens 

desafiantes, com problemáticas relacionadas com comportamentos desviantes e 

delinquência.  

A medida de acolhimento residencial encontra-se contemplada na Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo nas medidas de colocação, consistindo o acolhimento 

residencial “(..) na colocação da criança ou jovem aos cuidados de uma entidade que 

disponha de instalações, equipamento de acolhimento e recursos humanos permanentes, 

devidamente dimensionados e habilitados, que lhes garantam os cuidados adequados” (Lei 

N.º 147/99, de 1 de setembro alterada pela Lei N.º 31/2003, de 22 de agosto e pela Lei N.º 

142/2015, de 8 de setembro, p. 25), visando a adequada satisfação das necessidades físicas, 

psíquicas, emocionais e sociais das crianças e dos jovens que favoreça a sua integração em 

contexto sociofamiliar seguro e promotor da sua educação, bem-estar e desenvolvimento 

integral (DL N.º 164/2019, de 25 de outubro).  

Como membro da EATARCJ cumpre-me prestar apoio às Equipas Técnicas no 

desenvolvimento das suas funções, garantindo a qualidade da resposta de acolhimento 

residencial, para tal, são realizados contactos (via correio eletrónico e telefone) e reuniões 

frequentes com as Equipas Técnicas, são efetuados levantamentos de necessidades 

formativas junto de todos os colaboradores de modo a que se desenvolvam ações que visem 

colmatar as dificuldades sentidas no exercício das suas funções. No decorrer do ano 2022, 

foram realizadas sessões de Mindfulness junto dos colaboradores, de modo a proporcionar 

estratégias de autocuidado e competências para melhor reconhecer e gerir situações de stress 

e burn-out. 

Durante período de confinamento implementado devido à pandemia causada pela 

COVID-19 procurei intensificar o apoio prestado às CAR, estando sempre disponível para 

prestar apoio por telefone e por videochamada, não só junto das equipas técnicas, mas 

também junto das equipas educativas de modo a atenuar os receios e preocupações 

relacionados com a doença COVID-19. Nestes momentos, foi possível observar que apesar 

dos receios dos cuidadores, os relatos acerca dos comportamentos das crianças e jovens em 
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acolhimento eram positivos, descrevendo maior colaboração por parte destes nas rotinas do 

dia-a-dia, o que surpreendia todos os envolvidos, o que conduziu à ideia de desenvolver um 

estudo que procurasse compreender melhor os motivos para esta perceção dos cuidadores. 

Assim, a segunda parte deste Relatório vai incidir em particular num estudo empírico 

realizado junto das CAR da minha área geográfica de atuação, realizado com o intuito de 

melhorar a intervenção efetuada pela EATARCJ, em particular na sequência da pandemia 

mundial causada pela COVID-19, que nos fez deparar com novos desafios e novas 

realidades, como o cumprimento de medidas de isolamento social que determinaram o 

encerramento de escolas e equipamentos de apoio à infância, conduzindo a uma mudança 

nas rotinas das crianças e jovens e de todos os que trabalham em contexto residencial.  

Neste sentido, importa compreender como foram as vivências de quem passou por estas 

mudanças, que emoções experienciaram, e que comportamentos, atitudes ou medidas 

assumidas pelas CAR e pelos cuidadores poderão ter tido um efeito protetor no bem-estar 

das crianças e jovens em acolhimento. No sentido de ampliar os meus conhecimentos no 

âmbito da parentalidade positiva, de modo a prestar uma intervenção cada vez mais 

qualificada, reconhecendo a necessidade de intervir o mais precocemente possível junto das 

famílias, partilhando estratégias positivas que lhes permitam melhor lidar com desafios 

crescentes da parentalidade, realizei formação no programa de educação parental Mais 

Família, Mais Jovem da autoria da Professora Doutora Maria Filomena Gaspar, que tem por 

base o Programa Parenting Wisely (Dr. Don Gordon). Posteriormente, de modo a dar 

resposta as outras faixas etárias, fiz formação no programa Anos Incríveis desenvolvido por 

Carolyn Webster-Stratton, que tem como objetivo a promoção de competências parentais 

através do reconhecimento da importância do estabelecimento de uma relação afetiva 

próxima e da utilização de estratégias disciplinares positivas e não violentas, sendo possível 

fortalecer as famílias proporcionando informação acerca das etapas e aspetos do 

desenvolvimento infantil e características temperamentais das crianças. No decorrer do 

programa é promovida a construção de redes de suporte social e do envolvimento família-

escola. As atividades desenvolvidas no decorrer das sessões passam pela análise de casos, 

realização de atividades práticas, discussões em grupo, modelagem por vídeo, desafios 

semanais e role-play, sendo o público-alvo deste programa pais e/ ou outras figuras parentais 

ou cuidadores de crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 8 anos de idade. 

Relativamente ao programa Mais Família, Mais Jovem dinamizei o mesmo no ano de 

2017, junto de 14 colaboradores de uma casa de acolhimento residencial de crianças e jovens 

da Região Autónoma dos Açores. Relativamente ao programa Anos Incríveis, desde 2017 
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que tenho dinamizado em díade sessões direcionadas a grupos específicos de profissionais, 

designadamente, Educadores de Infância e Ajudantes de Ação Educativa de creches, jardins-

de-infância e ATL, tendo abrangido um total de 27 profissionais. Foi ainda realizado um 

grupo direcionado a cuidadores de crianças referenciados pelos serviços de ação social, 

composto por 7 elementos, o que se constitui como um desafio diferente do trabalho 

realizado com os profissionais. Este tem sido um trabalho muito enriquecedor ao observar-

se mudanças nos comportamentos quer dos cuidadores como das crianças, através do 

feedback e da gratidão expressa por estes ao reconhecerem essas mudanças nas suas crianças, 

após a utilização de algumas estratégias. Como membro da EATARCJ observo um impacto 

muito positivo ao nível das estratégias adotadas pelos cuidadores das CAR na gestão dos 

comportamentos mais desafiantes ou de desobediência das crianças e jovens, mostrando 

maior capacidade de resolução de problemas.   

Ainda no âmbito da intervenção parental, em 2017 inicia-se a minha colaboração 

no Projeto para o Desenvolvimento da Vinculação Afetiva – Projeto VINCA – um 

projeto da responsabilidade do ISSA que tem por base a prevenção do acolhimento 

residencial de crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 6 anos,  com processo 

de promoção e proteção, dotando os cuidadores (pais, outros familiares ou figuras de 

referência) de competências ao nível dos cuidados básicos, promovendo uma vinculação 

segura na criança. 

O Projeto VINCA é composto pela fase de avaliação, seguindo-se a fase de 

intervenção, observando-se que este tem tido um papel de grande relevo para a tomada 

de decisão acerca dos projetos de vida das crianças alvo, na medida em que realiza uma 

avaliação exaustiva da estrutura e das dinâmicas familiares, acerca dos padrões de 

vinculação interiorizados pelos participantes, assim como, acerca das capacidades 

parentais dos mesmos, intervindo nas áreas onde os participantes revelam maior 

dificuldade, procurando dar respostas acerca da capacidade de recuperação familiar.  

Numa área distinta, mas com um impacto relevante para o bem-estar das crianças e 

jovens, surge a minha colaboração com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, 

assumindo a responsabilidade de ministrar o programa psicoeducacional CONTIGO, 

concebido para a reabilitação de indivíduos identificados como agressores em situações de 

violência doméstica, potenciando a diminuição da exposição dos filhos a episódios de 

violência doméstica.  

Este programa tem como objetivo “provocar mudança e flexibilização nos três focos 

identificados como fundamentais na manutenção do fenómeno da violência doméstica: (1) 
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vulnerabilidades individuais, (2) crenças culturais instrumentais e (3) estratégias, atitudes e 

comportamentos na relação (Rijo et al., 2009, p. 8). Tendo acompanhado, até ao momento, 

34 participantes desde 2016, sendo a taxa de reincidência bastante baixo, atendendo a que 

destes 34 participantes apenas um reincidiu na prática de violência doméstica, revelando a 

eficácia do programa. Todavia, considero que o mesmo poderia ser ainda mais eficaz na 

mudança de crenças e comportamentos se fosse implementado na sua totalidade na minha 

área de atuação, ou seja, se fosse aplicado o programa projetado para vítimas, assim como, 

a fase de terapia conjugal, atendendo a que muitos dos indivíduos identificados como 

agressores mantêm a relação afetiva com a vítima. 

Para além das atividades realizadas em parceria com o IAS, atual ISSA, era também 

prestado apoio psicológico individual às restantes valências do Lar das Criancinhas da Horta 

através da avaliação e acompanhamento de crianças sinalizadas pelas educadoras de 

infância, com o devido consentimento dos pais, ou por solicitação destes, com dificuldades 

de aprendizagem ou alterações emocionais ou no comportamento.  

Esta foi uma atividade que me trouxe desafios acrescidos por se afastar da área 

intervenção no âmbito do sistema de proteção de crianças e jovens em perigo, incidindo na 

área educacional, onde o trabalho com os educadores é efetuado com o objetivo de promover 

o sucesso escolar das crianças. 

Em outubro de 2017 assumi funções como Técnica Superior no Instituto de 

Segurança Social dos Açores, I.P.R.A. “um instituto público dotado de autonomia 

administrativa, patrimonial e financeira, sujeito à tutela do membro do Governo 

Regional com competência em matéria de solidariedade e segurança social” (Decreto 

Regulamentar Regional n.º 2/2014/A, p. 513), mais precisamente na Divisão de Ação 

Social do Faial. 

A integração nos serviços de administração pública consistia num objetivo pessoal 

por representarem um contexto de trabalho seguro, promotor de maior estabilidade 

profissional e financeira, o que justificou a candidatura ao respetivo procedimento 

concursal.  

Atendendo a que já exercia a minha atividade profissional na Divisão de Ação 

Social do Faial, através de protocolo com O Lar das Criancinhas da Horta, mantive as 

atribuições que até então me haviam sido adstritas, designadamente o trabalho na 

EMAT, na EATARCJ, na aplicação dos programas de Educação Parental, Contigo e 

Projeto VINCA, juntando a estas a Equipa de Gestão de Vagas do Acolhimento 

Residencial, assumindo a responsabilidade pela gestão do número de vagas disponíveis 
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no sistema de acolhimento residencial para crianças e jovens da Região Autónoma dos 

Açores, nas CAR situadas na minha área geográfica de atuação. 

Em 2019 assumo a Interlocução da Equipa de Integração Familiar face a toda a 

experiência e formação que fui adquirindo no âmbito da intervenção junto de famílias, 

sendo uma área de grande interesse pessoal e profissional, abandonando a EMAT após 

10 anos de trabalho nesta área.  

A Equipa de Integração Familiar intervém com famílias multidesafiadas, tendo 

como princípio orientador a prevalência da família de acordo com a Lei 147/99 de 1 de 

setembro, procurando avaliar e intervir na estrutura e dinâmicas familiares de modo a 

reforçar as competências e capacidades dos seus elementos, garantindo a permanência 

das crianças no seio familiar ou a promover a reintegração das mesmas após situação de 

afastamento à família. 

A multiplicidade de papéis assumidos enquanto Técnica Superior no ISSA acarreta 

inúmeras responsabilidades, sendo um trabalho desafiante que me coloca em constante busca 

por aumentar os meus conhecimentos e aperfeiçoar as estratégias e práticas utilizadas.  

O modelo de intervenção maioritariamente utilizado na minha prática profissional é de 

orientação sistémica, assentando na noção de que o indivíduo se encontra integrado num 

sistema composto por subsistemas em interação entre si e com o meio externo, numa visão 

ecológica. A intervenção individual ou familiar parte do pressuposto de que todas as pessoas 

têm potencialidades, pelo que se procura focar nos recursos existentes e no que funciona, de 

modo a aumentar a capacidade de autonomia das famílias na resolução dos seus problemas. 

Uma estratégia fundamental para que a intervenção surta efeito é o estabelecimento de uma 

aliança terapêutica, o que é muitas vezes uma tarefa difícil, surgindo resistências por parte 

do indivíduo ou das famílias devido ao motivo de encaminhamento, ou seja, habitualmente 

lidamos com clientes involuntários, enviados pelos Tribunais ou pelas CPCJ, que revelam 

dificuldade em reconhecer os motivos pelos quais são acompanhados por estas instâncias 

(Sousa, 2005). 

Desde 2009 que acumulo funções como psicóloga clínica no âmbito da prática privada, 

realizando o acompanhamento individual psicoterapêutico de adultos e terapia familiar e 

conjugal, após a conclusão do Curso de Terapia Familiar e Intervenções Sistémicas na 

Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar, em 2017. 

A intervenção psicológica é uma atividade de grande relevo social e de grande 

importância para o bem-estar dos indivíduos e dos grupos, envolvendo tarefas de atividade 

clínica como a avaliação psicológica nos seus diferentes formatos e metodologias, assim 
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como, a intervenção psicológica, segundo Bennett, 2000 (cit. por Teixeira, 2004), tem como 

objetivo “facilitar uma mudança comportamental adequada e ajudar os indivíduos a 

enfrentar as exigências específicas que se lhes deparam, quer como resultado da doença, 

quer como resultado do seu tratamento” (p. 443). 

Num contexto de escassez de recursos, em que a falta de profissionais de psicologia no 

serviço público é uma realidade, sendo o tempo de espera para beneficiar de um 

acompanhamento psicológico demasiado demorado, a atividade privada vem contribuir para 

a satisfação de uma necessidade existente na comunidade local ao nível da saúde mental e 

bem-estar da população. 
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO: IMPACTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 

NO BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS E JOVENS EM ACOLHIMENTO RESIDENCIAL NA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A situação pandémica global causada pela doença COVID-19 que nos encontramos a 

vivenciar, veio alterar significativamente os hábitos e costumes da população, partindo dos 

mais simples comportamentos como a etiqueta respiratória, a higiene e desinfeção pessoal e 

dos espaços, ao confinamento, distanciamento social e ao uso de máscara, com repercussões 

ao nível da interação e das relações interpessoais.  

A COVID-19 é causada por um tipo de coronavírus que pode causar infeção no Homem, 

noutros mamíferos e nas aves. Normalmente, estas infeções afetam o sistema respiratório, 

podendo ser semelhantes às constipações comuns ou evoluir para uma doença mais grave, 

como a pneumonia. O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez 

em dezembro de 2019, na China de acordo com o Centers for Disease Control and Prevention 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html). 

Atendendo à sua rápida propagação e aos efeitos graves ao nível da saúde pública, a 

pandemia por COVID- 19 pode ser considerada como um desastre natural biológico, que tal 

como os outros tipos de desastres naturais (meteorológicos e geofísicos), são caracterizados 

por surgirem repentinamente, sendo os seus efeitos prolongados no tempo, envolvendo 

várias consequências a curto e longo prazo, influenciando a saúde mental de quem a ele 

esteve exposto (Pisano, Galimi & Cerniglia, 2020). Do mesmo modo Ghosh, Dubey, 

Chatterjee e Dubey (2020) referem que a COVID-19 é um fenómeno singular que irá ter 

impacto a longo prazo com consequências sociais, económicas, comportamentais e 

psicológicas.  

Devido ao desconhecimento ou à falta de informação acerca desta pandemia, surgiram 

perceções distorcidas acerca do risco, promovendo o aumento do medo, que por sua vez, 

pode evoluir para reações de stress, como: insónia, raiva, medo extremo de doenças, o 

aumento de comportamentos de risco, aumento do uso de substâncias e problemas de saúde 

mental, como a ansiedade e a depressão (Shigemura, Ursano, Morganstein, Kurosawa, & 

Benedek, 2020).  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
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O stress pode ser definido como um tipo de dor psicológica que ocorre em resposta a 

diferentes tipos de problemas físicos, profissionais ou emocionais, que em níveis excessivos 

e frequentes podem conduzir a sintomas físicos e psicológicos, tais como ansiedade e 

depressão (King et al., 1987 cit. por Öcal, Cvetković, Baytiyeh, Tedim & Zečević, 2020). 

Perante eventos inesperados e desconhecidos as crianças também exibem diversas 

reações ao stress, surgindo sintomas como maior necessidade de apego e medo, 

manifestações várias de falta de atenção e irritabilidade. Estudos realizados durante a 

pandemia COVID-19 mostram que os níveis de medo, ansiedade e outras emoções negativas 

são superiores em crianças residentes em zonas de alto risco epidemiológico (Jiao et al., 

2020). Estes fatores de stress estão igualmente associados à duração das medidas de 

quarentena e de isolamento (Pisano, Galimi & Cerniglia, 2020).  

Para minimização do impacto da pandemia nas crianças, Jiao et al. (2020) sugerem a 

promoção do aumento da comunicação acerca dos seus medos e preocupações, a realização 

de jogos, a realização de atividades que promovam a atividade física, manter uma boa 

higiene de sono e usar métodos de relaxamento. De acordo com Liu, Bao, Huang, Shi e Lu 

(2020) a principal preocupação recai sobre as crianças que se encontram afastadas das 

famílias devido ao isolamento ou quarentena, pois são mais suscetíveis de vir a ter problemas 

de saúde mental decorrentes do sofrimento causado pelo afastamento parental.  

Enquanto técnica da Equipa de Apoio Técnico ao Acolhimento Residencial de Crianças 

e Jovens, a principal preocupação é promover um contexto de acolhimento terapêutico de 

qualidade, capaz de minimizar os danos causados pela exposição às situações de perigo que 

conduziram ao acolhimento residencial. Neste contexto, estas crianças e jovens encontram-

se particularmente vulneráveis, necessitando da integração social e comunitária, de modo a 

lhes proporcionar um maior leque de experiências positivas. Constatando-se ainda, que as 

crianças e jovens que mantêm uma ligação próxima à família de origem apreciam os 

momentos de convívio com estes, sendo notório o desânimo e até mesmo a tristeza que 

evidenciaram durante o período de confinamento, em que estes convívios foram suspensos. 

No entanto, das reuniões efetuadas junto das equipas técnicas e junto das equipas 

educativas das casas de acolhimento residencial, ficou a ideia de que as crianças e jovens, 

pese embora, se mostrassem tristes pela ausência de convívios com a família e amigos nos 

contextos sociais e comunitários, mostravam-se mais colaborantes, face a todas as alterações 

impostas pela pandemia. 

Por conseguinte, surgiu-me a ideia de realizar um estudo empírico focado no objetivo 

de compreender qual o impacto das medidas de contenção implementadas ao nível do 
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acolhimento residencial na área geográfica em que trabalho, no bem-estar das crianças e dos 

jovens a viver nessas casas, longe das suas famílias. Um segundo objetivo consistiu em 

identificar eventuais benefícios resultantes das práticas profissionais decorrentes da gestão 

das medidas de contenção. Começa-se, assim, por apresentar os principais conceitos que 

enquadram o estudo desenvolvido, para depois apresentar a investigação empírica realizada. 

 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1.1. O BEM-ESTAR SUBJETIVO DAS CRIANÇAS E JOVENS   

São inúmeros estudos que descrevem os efeitos negativos da pandemia no bem-estar da 

população (Waller et al., 2021; Jiao et al., 2020; Pisano, Galimi & Cerniglia, 2020; Ghosh, 

Dubey, Chatterjee & Dubey, 2020), reportando o impacto do stress na saúde mental, 

alterações do sono, sintomas de ansiedade e depressão o que afeta diretamente a perceção 

de Bem-estar. 

A conceptualização de Bem-estar tem sido amplamente discutida na literatura. 

Inicialmente os investigadores tratavam o bem-estar como uma entidade única, medida pelo 

grau de felicidade descrita, no entanto rapidamente foram identificadas diversas variáveis 

relacionadas com a sua definição (Giuntoli & Vidotto, 2021).  

O presente trabalho tem como foco o Bem-estar Subjetivo, que de acordo com Jevtic e 

Viskovic (2021) é o maior objetivo de vida, sendo crucial para o florescimento e 

funcionamento psicológico, físico e interpessoal. Para Diener (1984, cit. por Giuntoli & 

Vidotto, 2021), pode ser conceptualizado por duas componentes fundamentais: a 

Componente Afetiva, medida pela presença de afeto positivo e ausência de afeto negativo, e 

a Componente Cognitiva, medida pela satisfação com a vida. Assim, uma pessoa feliz, é uma 

pessoa frequentemente alegre, apenas ocasionalmente triste, que se mostra globalmente 

satisfeita com a vida (Diener, Diener & Tamir, 2004). McCullough, Hueber e Laughlin 

(2000) apresentam um modelo tripartido, muito idêntico, composto por três componentes 

que se interrelacionam: a satisfação com a vida global; o afeto positivo; e o afeto negativo.  

Diener, Diener e Tamir (2004) referem, ainda, outros fatores que influenciam o Bem-

estar Subjetivo, como a capacidade que as pessoas revelam em se adaptar com facilidade a 

circunstâncias positivas ou negativas, em menos de dois meses, bem como, as relações 

íntimas e de confiança parecem essenciais à felicidade. Galinha (2008) aponta que a 

satisfação com a vida é um dos indicadores da qualidade de vida, que em conjunto com os 

indicadores de saúde física e mental, tem o poder de indicar em que medida a pessoa se sente 
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a prosperar. O Bem-estar Subjetivo é, assim, um conceito complexo que integra vários 

domínios.  

No que diz respeito a crianças e jovens, os estudos sobre o Bem-estar Subjetivo são 

reduzidos e fundamentam-se em teorias centradas nas psicopatologias e problemas de 

conduta (Lima & Morais, 2018), observando-se diferenças na definição que os adultos e que 

as crianças fazem de bem-estar, dependendo da posição que estas ocupam na sociedade, pelo 

que, surge a necessidade de priorizar uma abordagem centrada na criança, para compreender 

as suas preferências pessoais, necessidades, desejos e possibilidades (Jevtic & Viskovic, 

2021). 

De acordo com Gaspar, Matos, Ribeiro e Leal (2006) os estudos descrevem o impacto 

do humor e da ansiedade no bem-estar das crianças, observando-se mais problemas 

relacionados com a perda de interesse, baixa motivação, perspetiva mais negativa deles 

próprios, maior preocupação com o futuro, com o seu bem-estar e com as reações dos outros, 

sendo comum encontrar uma afetividade negativa na depressão e na ansiedade. Delgado, 

Carvalho e Correia (2019) indicam uma importante correlação entre o bem-estar subjetivo e 

experiências positivas na família, escola e comunidade e Lima e Morais (2018) concluem 

que o acesso a atividades desportivas e culturais são indicadores de níveis satisfatórios de 

bem-estar.  

Também Jevtic e Viskovic (2021) observaram que adolescentes com uma melhor 

organização do seu dia-a-dia, em que este é preenchido com tarefas estruturadas e novas 

atividades, revelam um melhor ajustamento e bem-estar subjetivo em momentos de potencial 

crise psicossocial como a pandemia causada pela COVID-19 em especial.  

Um estudo realizado por Garrido, Patrício, Calheiros e Lopes (2016) mostrou que os 

jovens que vivem em contexto residencial possuem uma imagem social negativa em 

comparação com jovens que vivem em contextos familiares, sendo rotulados com atributos 

que os caracterizam como menos felizes, menos cuidados e menos competentes, mais tristes 

e mais problemáticos. Esta imagem é muitas vezes enfatizada pelos próprios colaboradores 

das casas de acolhimento, promovendo a internalização destas imagens sociais negativas na 

construção do seu autoconceito, identidade e bem-estar dos jovens. 

Também o estudo de Delgado, Carvalho e Correia (2019) mostra que é particularmente 

importante que as crianças em acolhimento residencial estabeleçam relações seguras com os 

cuidadores e com o grupo de pares, atendendo a que estas crianças apresentam um bem-estar 

inferior relativamente às que estão com as suas famílias. 
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1.2. A VIVÊNCIA EM CONTEXTO RESIDENCIAL  

São três as equipas que a LPCJP prevê para a composição dos recursos humanos das 

casas de acolhimento residencial: equipa técnica, constituída por colaboradores com 

formação nas áreas da psicologia e do trabalho social, sendo designado o diretor técnico de 

entre estes; equipa educativa integra, colaboradores com funções de acompanhamento 

socioeducativo; e equipa de apoio integra obrigatoriamente colaboradores de serviços gerais. 

Pese embora, a medida de acolhimento residencial seja determinada pela exposição das 

crianças ou jovens a situações de perigo graves, esta é habitualmente entendida pelas 

crianças e jovens como um acontecimento indesejável, envolto num sentimento de perda, 

podendo condicionar o desenvolvimento afetivo dos mesmos (Mota & Matos, 2018). A 

separação das crianças dos pais é vivida como uma privação de amor, sentindo-se a criança 

vítima de uma agressão, especialmente se os motivos da separação não forem devidamente 

explicados e a criança ou jovem não tenha recebido a adequada preparação para tal 

acontecimento, ficando condicionadas as relações com os outros (Supino-Viterbo, 2005).  

As crianças e jovens vítimas de abandono físico e/ou emocional trazem consigo uma 

bagagem de relações inseguras, que são agravadas pela separação abrupta à família, 

suscitando dúvidas e desconfianças relativamente aos serviços e aos técnicos, o que irá 

dificultar o estabelecimento de uma relação de confiança com os cuidadores (Mota & Matos, 

2018). 

O Relatório CASA 2020, responsável pela caracterização da situação das crianças e 

jovens em acolhimento, mostra que 6706 crianças e jovens se encontram em situação de 

acolhimento, sendo as casas de acolhimento a resposta com maior número de crianças e 

jovens acolhidos (6504), em detrimento do acolhimento familiar (202) (ISS, I.P., 2021).   

A literatura tem mostrado que crianças e jovens em contexto de acolhimento residencial, 

encontram-se em maior risco de manifestarem mais dificuldades emocionais, 

comportamentais e sociais, em comparação com aqueles que residem com as famílias 

biológicas (Assouline & Attar-Schwartz, 2020). No entanto, as políticas nacionais e 

internacionais de defesa dos direitos das crianças têm evoluído muito no sentido de dar voz 

à criança, permitindo a sua participação ativa nos assuntos de particular importância para a 

sua vida (Gonçalves & Sani, 2013), o que poderá evitar as consequências nefastas que o 

acolhimento residencial, por vezes, desencadeia no bem-estar das crianças e jovens. 

A adaptação dos jovens ao contexto residencial ainda é pouco abordada na literatura, no 

entanto, parece desempenhar um papel relevante no bem-estar das crianças e jovens, 

diminuindo os efeitos adversos que a separação do seio familiar acarreta (Mota & Matos 
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2018). Alguns estudos têm revelado que as relações interpessoais desenvolvidas em contexto 

de acolhimento, são cada vez mais importantes para o adequado ajustamento emocional das 

crianças e jovens à situação de acolhimento residencial, uma vez que os colaboradores 

podem tornar-se figuras de vinculação segura alternativas, proporcionando um ambiente 

seguro e contentor (Assouline & Attar-Schwartz, 2020). Deste modo, as casas de 

acolhimento residencial podem constituir-se como um ambiente estável, capaz de 

impulsionar o desenvolvimento e a aquisição de competências interpessoais e de valores 

sociais, provenientes das vivências em grupo e da partilha de experiências, permitindo a 

construção de uma identidade e sentimento de pertença (Arteaga & del Valle, 2001). 

 

1.3. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19  

Devido à rápida propagação da doença infeciosa causada pelo novo coronavírus, 

designada por COVID-19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a situação de 

pandemia global, a 11 de março de 2020. 

 Em Portugal, foram estabelecidas medidas excecionais e temporárias relativas à 

situação epidemiológica com o Decreto-Lei n.º 10A/2020, impondo à população restrições 

à circulação e ao acesso de determinados serviços e estabelecimentos, e a suspensão das 

atividades letivas e não letivas, entre outras medidas implementadas no âmbito do Estado de 

Alerta, sendo estas medidas reiteradas pelo estado de Estado de Emergência declarado a 18 

de março de 2020 (Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 de 18 de março), tendo 

sido posteriormente renovado a 03 e a 17 de abril de 2020 (Decreto do Presidente da 

República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e pelo Decreto do Presidente da República n.º 20-

A/2020, de 17 de abril). 

Os efeitos causados pela pandemia, assim como, pelas medidas adotadas para mitigação 

do contágio entre as pessoas têm revelado efeitos adversos no bem-estar da população. De 

acordo com Ramírez, Castro, Lerma, Yerla e Escobar (2020) a literatura referente a 

epidemias anteriores descreve a existência de consequências psicossociais individuais e 

comunitárias, durante os surtos pandémicos, sendo observadas diversas alterações 

psicológicas, como o aumento dos níveis de stress, ansiedade, depressão, bem como 

alterações no padrão de sono que posteriormente poderão ter um impacto na regulação 

emocional. 

O medo associado à infeção por COVID-19, particularmente, por ser uma doença nova, 

cujo tratamento é ainda alvo de estudo, o processo de vacinação estar a realizar-se ainda com 

alguns receios manifestados pela população, assim como, a situação de confinamento a que 
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a maioria da população a nível mundial esteve exposta origina preocupação nas pessoas 

podendo desencadear diversos sintomas. Segundo Shigemura et al. (2020), o medo do 

desconhecido aumenta os níveis de ansiedade em indivíduos saudáveis e pode manifestar-se 

através de alterações psicológicas, comportamentais ou psicossomáticas.  

Os resultados obtidos pelo estudo conduzido por Maia e Dias (2020), com o objetivo 

explorar os níveis de ansiedade, depressão e stress em estudantes universitários portugueses 

durante a pandemia, confirmam um aumento significativo de perturbação psicológica de 

ansiedade, depressão e stress entre os estudantes universitários nesse período.  

Nas crianças, também, se observam sintomas de mal-estar psicológico perante 

acontecimentos adversos, tais como ansiedade, depressão, letargia, dificuldade nas 

interações sociais e redução do apetite (Jiao, et al., 2020).  

Esta situação é particularmente preocupante para as crianças e jovens que se encontram 

em contexto de acolhimento residencial, na medida em que acolhimento residencial é por si 

só uma experiência de vida marcante, com possíveis repercussões negativas ao nível da 

saúde física e mental, associada a alterações significativas na vida das crianças e jovens 

acolhidas (ISS, I.P., 2005). Devido às medidas de contingência implementadas para combate 

à COVID-19, muitas crianças e jovens ficaram confinados às casas de acolhimento, ficando 

privados do convívio com as famílias, amigos e outras figuras de referência, assim como, 

das atividades letivas e não letivas (sociais, culturais e desportivas). 

Face à preocupação generalizada relativamente ao impacto da doença no bem-estar das 

populações, foram emanadas orientações pelas diversas autoridades em matéria de saúde 

pública, como a OMS, que em março de 2020, recomenda a adoção de estratégias de 

autocuidado para diferentes grupos populacionais, entre eles para os cuidadores de crianças, 

sugerindo que ajudem as crianças a expressar as suas emoções e que as envolvam em 

atividades criativas. Assim como, a manutenção das crianças junto das famílias (se 

considerado seguro), e a manutenção das rotinas familiares ou a criação de novas rotinas, 

para as crianças que se encontram em casa, alertando ainda para a possibilidade de as 

crianças procurarem maior proximidade junto dos cuidadores, o que poderá ser exigente para 

estes, sendo um comportamento comum em tempos de stress e de crise (OMS, 2020). 

Por conseguinte, também a Ordem dos Psicólogos Portugueses desenvolveu diversos 

documentos com estratégias de autocuidado para várias faixas etárias e grupos específicos, 

entre eles, foi elaborado um guia de apoio à prática do psicólogo em contexto de 

Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens, reunindo um conjunto de recomendações 

para a intervenção junto das crianças e jovens, das suas famílias, dos restantes profissionais 
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das casas de acolhimento, focando igualmente na expressão das emoções, no diálogo, 

estratégias de autorregulação emocional, incentivo ao contacto com as famílias, entre outras 

(Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2020). Neste sentido, o papel dos cuidadores das 

crianças e jovens em contexto residencial assume especial importância na facilitação do 

processo de adaptação positiva perante esta nova realidade imposta pela pandemia causada 

pela COVID-19, uma vez que a presença de figuras significativas de afeto contribui para o 

suporte afetivo, sensação de segurança, estabilidade e desenvolvimento de jovens mais 

resilientes (Mota & Matos, 2018).  

Desta forma, considera-se fundamental conhecer as experiências que as crianças e 

jovens viveram ao longo destes tempos de pandemia, em particular durante o período de 

confinamento, e procurar compreender que impacto estas vivências tiveram no bem-estar 

destes, através da sua perspetiva, assim como, na perspetiva dos cuidadores. 

 

2. MÉTODO  

 

O objetivo do presente estudo é de compreender os efeitos das medidas de contingência 

implementadas no âmbito da COVID-19 no bem-estar subjetivo de crianças e jovens em 

situação de acolhimento residencial na Região Autónoma dos Açores, através da perspetiva 

destes e dos seus cuidadores. Para concretizar este objetivo colocaram-se as seguintes 

questões de investigação:   

1) Quais as medidas de contingência adotadas pelas casas de acolhimento residencial 

da Região Autónoma dos Açores? 

2) Qual o impacto das medidas implementadas no âmbito da pandemia COVID-19 no 

bem-estar de crianças e jovens em acolhimento residencial na RAA? 

3) Identificam-se boas práticas nas Casas de Acolhimento associadas à intervenção 

profissional face às medidas de contingência aplicadas no âmbito da pandemia 

COVID-19?” 

Para o desenvolvimento do presente estudo foi selecionada a metodologia de 

investigação qualitativa, que tem como propósito compreender os fenómenos em 

profundidade e no contexto onde ocorrem, utilizando uma vasta gama de métodos para 

abordar uma problemática de forma naturalista e interpretativa (Coutinho, 2014). Tal como 

Creswell (1994) indica, o investigador ao interrelacionar-se com a realidade constrói a teoria, 

de modo indutivo e sistemático, à medida que os dados surgem. O método escolhido 

inspirou-se na etnografia, um dos métodos de investigação qualitativa mais antigos que surge 
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no âmbito da investigação antropológica (Wall, 2015). A etnografia permite uma melhor 

compreensão dos fenómenos sociais e o investigador participa do contexto pesquisado, com 

o objetivo de entender os significados das ações e dos comportamentos dos sujeitos que 

vivem e se relacionam numa dada sociedade (Cardoso & Costa, 2018).  

Um dos desenvolvimentos desta metodologia é a etnografia focada (Knoblauch, 2005), 

que se centra num problema particular ou num contexto específico. É caracterizada por ser 

realizada num curto espaço de tempo ou pela ausência de visitas de campo. O investigador 

pode possuir conhecimento privilegiado ou prévio acerca do grupo cultural, assim como, são 

utilizados métodos intensivos de recolha de dados (Wall, 2015). Mais precisamente, no 

presente estudo, salienta-se que a investigadora pertence a uma equipa que presta apoio 

técnico às casas de acolhimento residencial, possuindo conhecimento prévio acerca do 

funcionamento das mesmas, das principais dificuldades experienciadas pelas equipas, assim 

como, por essas crianças e jovens em acolhimento residencial. Esta proximidade e o ter 

acompanhado, de perto, o desenrolar do período pandémico e a implementação nas casas de 

acolhimento residencial das medidas de contingência no âmbito da COVID-19, conduziu a 

investigadora a querer aprofundar e contribuir para o conhecimento acerca do impacto que 

estas medidas tiveram no bem-estar das crianças e jovens em acolhimento. 

Numa primeira fase procedeu-se à pesquisa documental de fontes primárias, 

nomeadamente as leis das Medidas de Contingência, nacionais, regionais e das casas de 

acolhimentos residencial em estudo, com o objetivo de enquadrar a compreensão sobre a 

contextualização histórica e sociocultural (Sá-Silva, Almeida & Guindani, 2009). Na 

segunda fase do estudo, atendendo a que a forma mais comum de medir o Bem-Estar 

Subjetivo é através de medidas de autorrelato, em que o indivíduo avalia e relata a sua 

satisfação com a vida, a frequência do seu afeto positivo ou a frequência do seu afeto 

negativo (Galinha, 2008), para avaliar o impacto das medidas de contingência no Bem-Estar 

das crianças e jovens em acolhimento residencial, foram construídos guiões de entrevistas 

semiestruturadas, um direcionado às crianças e jovens em situação de acolhimento 

residencial e outro aos cuidadores das casas de acolhimento residencial, ambos compostos 

por questões relativas às experiências vividas durante o período de confinamento. Com estas 

entrevistas pretendeu-se compreender a experiência e o ponto de vista dos participantes, 

como se sentiram, o que pensam, como interpretam ou explicam o seu comportamento no 

contexto natural em estudo (Coutinho, 2014). Para aprofundar o conhecimento sobre o efeito 

dessas medidas nos comportamentos das crianças e jovens procedeu-se, numa terceira fase, 

à análise documental do livro de ocorrências das casas de acolhimento residencial, onde 
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ficam registados todos os comportamentos disruptivos, de oposição ou de fugas que ocorrem 

em contexto residencial (para além de outras situações relativas a problemas de saúde ou 

acidentes), considerando-se que a análise da frequência de incidentes críticos antes, durante 

e após o primeiro período de confinamento, de 18 de março a 1 de maio de 2020, poderia 

constituir-se como um indicador do bem-estar ou das dificuldades emocionais e 

comportamentais das crianças e jovens, 

Para melhor compreensão do processo de investigação foi elaborado um esquema com 

o desenho de investigação (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1: ESQUEMA DO DESENHO DE INVESTIGAÇÃO 

 
2.1. PARTICIPANTES 

Para este estudo foram selecionadas as duas casas de acolhimento residencial (CAR) de 

crianças e jovens da Região Autónoma dos Açores acompanhadas pela investigadora, 

enquanto Técnica da EATARCJ, situadas em duas ilhas diferentes, que se passaram a 

designar por CAR1 e CAR2.  

A CAR1 é composta por três valências, uma valência destinada a crianças de ambos os 

sexos até aos 12 anos de idade; outra destinada a crianças e jovens a partir dos 12 anos até 

aos 25 e um apartamento de autonomização destinada a jovens a partir dos 15 anos que 

revelem capacidades pessoais, psicológicas e cognitivas que lhes permitam residir num 

contexto com maior autonomia. Cada CAR tem uma capacidade para 10 crianças e o 

1.ª Fase
•Análise Documental das Leis referentes às Medidas de Contingência, nacionais, regionais e das casas de 

acolhimentos residencial. 

2.ª Fase

•Realização das Entrevistas semiestruturadas e respetiva e Análise de Conteúdo, acerca da experiência das crianças 
e sua relação com os outros na casa (adultos e crianças), aplicadas quer aos cuidadores das casas de acolhimento 
residencial, quer às crianças e jovens em situação de acolhimento residencial.

3.ª Fase
•Análise Documental dos Livros de Ocorrências das casas de acolhimento residencial.

4.ª Fase
•Análise e Intrepertação do conjunto dos Resultados 

5.ª fase
•Discussão e Conclusões



 

25 
 

apartamento de autonomização tem capacidade para 2, perfazendo uma capacidade total de 

22 crianças e jovens. Aquando da fase de confinamento a CAR tinha um total de 10 crianças 

em acolhimento.  

Por sua vez, a CAR2 é composta por duas valências, uma destinada a crianças do sexo 

masculino dos 12 até aos 25 anos, com capacidade para acolher até 12 jovens, e outra 

destinada a criança de ambos os sexos até aos 12 anos, porém, permitem a permanência de 

crianças do sexo feminino até aos 25, desde que se encontrem previamente acolhidas neste 

espaço, com capacidade para acolher 14 crianças e jovens. A CAR 2 tem uma capacidade 

total para acolher 26 crianças e jovens, no entanto durante o período de confinamento apenas 

tinha 14 crianças e jovens em acolhimento.  

As crianças e jovens que participaram no estudo estavam em situação de acolhimento 

na CAR1 e CAR2, durante o primeiro confinamento obrigatório, em Portugal, de 18 de 

março a 02 de maio de 2020. A amostra é composta por 13 crianças e jovens, como se pode 

observar na Tabela 2, com idades compreendidas entre os 6 e os 21 anos, de um total de 24 

crianças em acolhimento. Nesta amostra, optou-se por não incluir crianças com baixo 

desempenho cognitivo devido às dificuldades que manifestariam na compreensão das 

questões e na identificação de memórias sobre os acontecimentos em questão, sendo o 

critério de exclusão a presença de diagnóstico de debilidade mental, o que correspondeu a 3 

crianças, assim como, crianças com menos de 6 anos de idade, por se considerar que teriam 

dificuldade em situar temporalmente os acontecimentos relacionados com a pandemia e em 

evocar memórias referentes ao período de confinamento, ficando excluídas 6 crianças 

Também não foram incluídas as crianças e jovens que se encontravam de férias junto das 

famílias (2 jovens). Na tabela 2 a seguir apresentada, constam os dados demográficos 

relativos ao sexo, e ano de escolaridade das 13 crianças e jovens que participaram nas 

entrevistas. 

Tabela 2 

Caracterização da amostra de crianças e jovens em acolhimento residencial que 

participaram nas entrevistas (N=13).  

Idade Sexo                                               Escolaridade 

 Feminino Masculino 1.º 

ciclo 

2.º 

ciclo 

3.º 

ciclo 

Secundário 
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Como é possível observar na tabela 2, participaram 6 crianças até aos 12 anos, 5 

adolescentes entre os 13 e os 18 anos e 2 jovens adultos e com número equilibrado entre 

rapazes e raparigas, sendo que todos os que estavam abrangidos pelos critérios de inclusão 

aceitaram colaborar no estudo. 

No que diz respeito à amostra dos cuidadores, esta é composta por 18 dos elementos 

que se encontravam a exercer funções durante o período de confinamento, supramencionado. 

A amostra é composta maioritariamente por mulheres (n=17), com idades compreendidas 

entre os 31 e os 50 anos (M=43, DP=8,6). Entre os participantes, 2 fazem parte da equipa 

técnica, um Assistente Social e um elemento da Coordenação com licenciatura em educação, 

14 fazem parte da equipa educativa, tendo a categoria profissional de Assistente de Lar e 

Centro de Dia e 2 da equipa de apoio, com a categoria profissional de Trabalhador Auxiliar 

de Serviços Gerais, de acordo com o que se pode observar na Tabela 3 a seguir apresentada 

 

Tabela 3 

Caracterização da amostra de cuidadores de crianças e jovens em acolhimento residencial 

 

 

6-12 2 4 6    

13-18 3 2  1 1 3 

19-25 2 0    2 

Subtotal 7 6 6   1   1   5 

Total 13  

Idade  Sexo                     Atividade profissional 

 F M Ajudante de Lar 

e Centro de Dia 

Trabalhador 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Assistente 

Social 

Coordenador 

20-30 2  2    

31-40 6 1 5 1 1  

41-50 6  5   1 

51-60 3  2 1   

Subtotal 17 1 14 2 1 1 

Total        18     
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Foram assim realizadas um total de 31 entrevistas às pessoas que em contextos de duas 

casas de acolhimento residencial enfrentaram o período de confinamento por motivos da 

COVID-19. 

 

2.2.  INSTRUMENTOS 

Para o presente estudo foram construídas duas entrevistas semiestruturadas com base na 

literatura disponível acerca do Bem-estar Subjetivo em crianças e jovens e do impacto das 

pandemias no Bem-estar.  

A entrevista elaborada para as crianças e jovens (ANEXO III) é composta por 18 

questões, divididas em três partes: questões de identificação das medidas de contingência 

recordadas (1-3), questões acerca do bem-estar (4-13), questões que incidem sobre 

mudanças sentidas nas rotinas e quotidiano da CAR (14-18).  

A entrevista aos cuidadores (ANEXO IV) é composta por 15 questões e segue uma 

organização idêntica, divididas da seguinte forma: questões de identificação das medidas de 

contingência recordadas (1-3), questões acerca do bem-estar das crianças (4-10), questões 

que incidem sobre mudanças sentidas nas rotinas e quotidiano da CAR (10-15).  

 

2.3.  PROCEDIMENTOS  

2.3.1. PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

Para a recolha de dados necessários no contexto das casas de acolhimento residencial 

selecionadas, foi elaborado um protocolo de colaboração (Anexo V) que foi remetido aos 

Presidentes de cada uma das Direções das respetivas CAR, a 14-04-2021, via correio 

eletrónico. Assim que devidamente assinado, foram elaborados os consentimentos 

informados para a participação dos adultos (Anexo VI) e os assentimentos informados para 

a participação das crianças e jovens (Anexo VII), sendo que a autorização para a participação 

das crianças e jovens no estudo já estava comtemplado no protocolo de colaboração assinado 

pelas Direções das CAR, e iniciaram-se os procedimentos para a realização das entrevistas 

semiestruturadas, respeitando as preferências de agenda dos participantes. 

As entrevistas foram realizadas individualmente nos meses de junho e julho de 2021. 

Três entrevistas às crianças e jovens foram efetuadas presencialmente, nas instalações da 

CAR1, no dia 07-07-2021. Também nas instalações da mesma CAR, foram realizadas 5 

entrevistas presenciais aos cuidadores. As restantes entrevistas foram realizadas com recurso 

ao aplicativo de videoconferências ZOOM, no decorrer do mês de julho. Quatro das 

entrevistas realizadas aos cuidadores ocorreram durante o período de folga destes, pelo que 
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se encontravam no seu domicílio. Nas remanescentes, tanto os cuidadores como as 

crianças/adolescentes encontravam-se na CAR2, estando em privacidade, sozinhos numa 

sala disponibilizada para o efeito.  

Os entrevistados foram informados sobre os objetivos da investigação e foram 

cumpridos os aspetos éticos e deontológicos a ter em conta na realização da entrevista, como 

informar e solicitar autorização para audiogravar as entrevistas presenciais e a gravação de 

áudio e imagem nas entrevistas efetuadas pelo aplicativo ZOOM.   

Os planos de contingências elaborados por cada uma das CAR foram facultados no 

decorrer do mês de julho de 2021, um em formato digital e o outro em papel.  

O acesso aos livros de ocorrências, que corresponde ao registo diário de todas as 

situações anómalas de ocorrem no dia-a-dia da vida das crianças e jovens, foi acedido no 

decorrer do mês de julho, referente ao período de dezembro de 2019 a junho de 2020, 

procedendo-se à recolha de informações através do registo fotográfico, devidamente 

autorizado pelas respetivas CAR. 

 

2.3.2. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS  

A pesquisa documental teve como objetivo compreender o panorama nacional e 

regional e a realidade de cada CAR no que diz respeito às medidas de contingência 

implementadas. Desta forma, a análise das medidas decretadas pelo Governo da República, 

foi realizada com recurso ao portal do Diário da República Eletrónico (https://dre.pt) e ao 

portal Direção-Geral da Saúde (https://www.dgs.pt). No que concerne às medidas de 

contingência implementadas na Região Autónoma dos Açores, foi utilizado o portal do 

Jornal Oficial do Governo Regional dos Açores (https://jo.azores.gov.pt) e o portal da 

Direção Regional da Saúde do Governo Regional dos Açores 

(https://portal.azores.gov.pt/web/drs). A pesquisa documental foi realizada no período de 

janeiro a julho de 2021. Toda esta informação foi devidamente registada, comparada e 

sistematizada, sendo ainda completada com a disponibilizada nos planos de contingências 

elaborados por cada uma das CAR.  

Para a análise das entrevistas foi utilizado o método de análise temática de Braun e 

Clarke (2006), onde se identifica, analisa e se reporta padrões de entre os dados, pese 

embora, a análise documental efetuada tenha contribuído para a construção de um ponto de 

partida teórico para encontrar um tema/padrão nas entrevistas. Desta forma, a análise 

temática foi mais orientada pelo interesse teórico do investigador, adotando uma abordagem 

https://dre.pt/
https://www.dgs.pt/
https://jo.azores.gov.pt/
https://portal.azores.gov.pt/web/drs
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semântica, os temas são identificados dentro dos significados explícitos ou superficiais dos 

dados (Braun & Clarke, 2006).  

A primeira fase de análise envolveu a transcrição das entrevistas audio ou 

videogravadas, permitindo uma maior familiaridade com os dados coletados, através da 

leitura repetida das mesmas.  

Posteriormente seguiu-se a fase de criação de listas de ideias, conduzindo aos códigos 

iniciais a partir dos dados, sendo utilizado para o efeito o software MAXQDA (versão 2020), 

e ao Microsoft Excel de 2016.   

Após os dados estarem codificados e agrupados procedeu-se à classificação dos códigos 

em temas potenciais e agrupar todos os extratos de dados codificados relevantes dentro dos 

temas identificados, seguindo-se o refinamento desses temas.  

Para a análise dos livros de ocorrências, procedeu-se numa primeira fase à leitura de 

todas as ocorrências identificadas, seguindo-se a fase de criação de listas de ideias que 

conduziu ao agrupamento das ocorrências por temas.  

 

3. RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados seguindo os três grupos de dados analisados e que 

consideramos enquadrar-se progressivamente. Começaremos então por apresentar a análise 

documental das medidas de contingência implementadas, seguidos dos resultados das 

entrevistas das crianças e jovens e dos cuidadores e, por fim, dos resultados da análise dos 

problemas de comportamentos apresentados pelas crianças e adolescentes da casa. 

 

3.1. ANÁLISE DOCUMENTAL DAS MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA IMPLEMENTADAS 

Para melhor compreensão acerca das medidas de contingência implementadas nas CAR 

e alterações nas rotinas na vida das crianças e jovens em acolhimento residencial, procedeu-

se a uma análise documental das orientações e legislação emitidas a nível nacional e regional, 

assim como, os planos de contingência elaborados pelas CAR durante o primeiro estado de 

emergência decretado e respetivas prorrogações.  

A nível nacional foram consultados os seguintes documentos: Decreto-Lei n.º 10-

A/2020 de 13 de março, Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 de 18 de março, 

Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020 de 2 de abril, Decreto do Presidente da 

República n.º 20-A/2020 de 17 de abril, Decreto-Lei n.º 20/2020 de 1 de maio, Orientação 
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n.º 009/2020 de 11/03/2020 atualizada a 17/04/2021, Orientação nº 019/2020 de 03/04/2020 

da Direção-Geral da Saúde, Orientação nº 010/2020 de 16/03/2020. 

No que diz respeito à legislação emitida na Região Autónoma dos Açores: Circular 

Informativa n.º DRSCINF/2020/10, Despacho n.º 385/2020 de 13 de março, Despacho n.º 

62/2020 de 16 de março de 2020, Despacho n.º 409/2020 de 17 de março de 2020, Resolução 

do Conselho do Governo n.º 88/2020 de 31 de março de 2020, Circular Informativa n.º 

DRSCINF/2020/31, Resolução do Conselho do Governo n.º 123/2020 de 4 de maio de 2020, 

Circular Informativa n.º DRSCINF/2020/49.  

Por último os dois Planos de Contingência elaborados pelas casas de acolhimento 

residencial, um em versão impressa e outro em versão digital.  

Através da leitura dos documentos foram identificadas as seguintes categorias e 

subcategorias: (1) Medidas de Controlo Sanitário (Etiqueta Respiratória, Lavagem e 

Desinfeção das Mãos e Higienização dos Espaços), (2) Medidas de Proteção (Equipamentos 

de Proteção Individual, Controlo da Temperatura, Horário de Trabalho) e (3) Restrições 

Sociais (Isolamento, Confinamento e Distanciamento Social).  

Como resultado da análise documental efetuada, constata-se que as principais medidas 

implementadas dizem respeito às Medidas de Controlo Sanitário, onde são reforçadas 

orientações para a utilização da Etiqueta Respiratória, adequada Higienização dos Espaços 

e Lavagem e Desinfeção das Mãos: “Deve proceder à lavagem das mãos de forma regular 

ao longo do dia e sempre que se justifique; A lavagem das mãos deve ser feita com água e 

sabão durante, pelo menos, 20 segundos, secando bem as mãos no final; Deve evitar-se o 

contacto das mãos com os olhos, nariz e boca” (Orientação nº 010/2020 de 16/03/2020, p. 

4). 

Outra área de particular relevo, diz respeito à categoria Restrições Sociais, em particular 

a subcategoria Confinamento, na medida em que foi parcialmente suspenso o direito à livre 

circulação, pelo que, no que concerne às crianças e jovens em acolhimento residencial estes 

ficaram confinados ao contexto de acolhimento, ficando impossibilitados de frequentar 

atividades letivas e não letivas, assim como, de conviver com a família ou outras figuras de 

referência: “Tendo presente que foi decretada a suspensão temporária de todo o tipo de 

visitas e saídas das crianças e jovens integradas em casas de acolhimento, a par com a 

suspensão de atividades letivas e não letivas presenciais” (Plano de Exceção Casas de 

Acolhimento, ISS, 2020, p. 1), este confinamento durou entre 18 de março até 1 de maio de 

2020, o que se traduz em cerca de dois meses de alterações significativas na vida das crianças 

e jovens em acolhimento, tendo ficado privados de contactos presenciais com as suas figuras 
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de referência, quer por impossibilidade de receberem visitas, quer por inibição das 

deslocações a casa.  

As restantes medidas dizem respeito ao Distanciamento Social e ao Isolamento de casos 

confirmados e de casos suspeitos, sendo igualmente procedimento na admissão de novos 

utentes nas CAR ou em situação de fuga “à entrada para a instituição cumprir um período 

de isolamento não inferior a 14 dias” (Circular Informativa n.º DRSCINF/2020/31, p. 6) 

Relativamente à categoria Medidas de Proteção, as orientações surgiram no sentido de 

serem utilizados Equipamentos de Proteção Individual pelos cuidadores (máscara ou viseira) 

e a realização do Controlo da Temperatura. Ao nível dos Horários de Trabalho, o trabalho 

por turnos com rotatividades periódica – trabalho em espelho – foi sugerida para as unidades 

residenciais, mas não especificamente para as casas de acolhimento residencial de crianças 

e jovens “Os horários de trabalho devem ser organizados em coorte/turnos para que as 

equipas não se cruzem, garantindo a separação dos cuidadores/profissionais por grupos, 

sem contacto entre si, com atendimento dedicado a grupos de utentes” (Orientação n.º 

009/2020 de 11/03/2020, p. 3), constatando-se que uma das CAR adotou o horário de 

trabalho em espelho, tendo sido criadas duas equipas distintas que alternavam entre si a cada 

quinze dias, realizando um horário de 12 horas seguidas, o que representa uma menor 

rotatividade de colaboradores. 

De modo compilar e a resumir toda legislação e orientações consultadas, foi construído 

um cronograma da evolução das medidas de contingência a nível nacional e regional que 

pode ser consultado no Anexo VIII. 

 

3.2. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Sendo a etnografia focada um método indutivo, a construção do sistema de 

categorização não foi realizado a priori, mas ao longo do processo de leitura dos dados 

recolhidos por entrevista, sendo utilizado o método de análise temática de Braun e Clarke 

(2006). Desta forma, após a transcrição de todas as entrevistas procedeu-se à leitura das 

mesmas, sendo exaustivamente analisadas de modo a identificar temas comuns, que foram 

posteriormente agrupados e categorizados. 

 

3.2.1. ENTREVISTAS ÀS CRIANÇAS E JOVENS  

Depois de atingir um mapa temático satisfatório, procedeu-se ao refinamento do mesmo 

surgindo várias subcategorias na análise das entrevistas às crianças e jovens associadas a 
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cada uma das 3 grandes temáticas da entrevista, tal como apresentado na tabela 5 que se 

segue.  

 

Tabela 5 

Categorias, subcategorias e número de crianças/jovens que mencionaram as categorias 

e subcategorias das medidas de contingência. 

Categorias Subcategorias N.º de crianças 

e jovens  

 

Medidas de 

Contingência 

mencionadas 

 

Impossibilidade de sair da CAR 13 

Distanciamento físico  10 

Contactos à distância 8 

Novas rotinas de higiene 8 

Ensino à Distância 7 

Impacto das 

medidas de 

contingência no 

bem-estar 

subjetivo das 

Crianças e 

Jovens 

Tristeza 10 

Preocupação/Medo/Ansiedade 9 

Comportamentos positivos dos pares 3 

Comportamentos negativos dos pares 5 

Relações positivas entre pares 7 

Aumento do apetite 3 

Diminuição do apetite 3 

Dificuldade em adormecer  5 

Relação 

interpessoal dos 

cuidadores com 

as crianças e 

jovens  

Maior disponibilidade dos cuidadores para 

realização de atividades conjuntas 

8 

Maior proximidade emocional dos cuidadores 

com as e crianças e jovens 

6 

Desenvolvimento de novas atividades  6 

 

Opta-se aqui por apresentar a análise das entrevistas realizadas às crianças e jovens por 

categoria e as suas subcategorias. Como resultado da análise das entrevistas realizadas às 

crianças e jovens, na categoria Medidas de contingência mencionadas, a subcategoria com 

mais impacto foi a que diz respeito à impossibilidade de sair da CAR“não tivemos saídas 

nem nada” (Rapaz de 11 anos) e “Muita coisa mudou, a gente já não tinha aquela liberdade 

de sair” (Rapariga, 15 anos). Todas as crianças e jovens da amostra mostraram 
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descontentamento nas 14 unidades de registo acerca deste tema. Cinco crianças 

mencionaram o impedimento de realizar convívios familiares em contexto residencial. 

“Também não podia ir ter com os meus pais” (Rapaz,14 anos). Constata-se que um jovem 

esteve em situação de isolamento dentro da casa de acolhimento residencial 

A segunda subcategoria com mais referências corresponde ao Distanciamento físico, 

constatando-se que dez crianças e jovens referiram maior distanciamento físico em relação 

aos colegas e aos cuidadores e privação do contacto físico: “Não podia tocar nos outros, 

tínhamos de estar a um metro a uns dos outros” (Rapaz, 16 anos) e “Não se podia dar 

abraço nem miminhos, tínhamos de estar mais ou menos afastados” (Rapariga, 15 anos). 

Os Contactos à Distância foram mencionados por oito crianças e jovens que referem que os 

contacto efetuados com a família, com os amigos e com os professores passaram a realizar-

se por videochamada ou videoconferência: “Era através de videochamada, 

videoconferências, a gente já não se podia encontrar, então marcava uma hora para falar.” 

(Rapariga, 15 anos). 

Relativamente às Novas rotina de higiene, oito crianças e jovens referiram os cuidados 

com a lavagem e desinfeção das mãos e três mencionam cuidados com a higiene pessoal e 

desinfeção dos sapatos e material escolar: “desinfeção sempre, tem ainda à entrada o coiso 

para desinfetar o calçado, a gente chega a casa ou mesmo só brincando na rua a gente 

entrava e tinha de trocar de roupa e tomar banho.” (Rapariga, 18 anos). 

A subcategoria menos mencionada nesta categoria, foi o Ensino à Distância, sete 

crianças e jovens descreveram ter telescola ou as aulas online: “A gente acordava víamos as 

aulas na televisão e depois almoçávamos e íamos outra vez para a televisão e uma vez por 

semana tínhamos aula com a professora no computador” (Rapariga, 11 anos). 

No que se refere ao Impacto das medidas de contingência no bem-estar subjetivo 

das Crianças e Jovens, a subcategoria Tristeza foi a mais referenciada, surgindo 21 relatos 

relativamente a afetos negativos, 10 crianças e jovens mencionam ter sentido tristeza, como 

um menino de 6 anos que diz ter-se sentido “Muito e muito e muito triste, mas a irmã ajudava 

a sentir feliz, fazia-me carinhos” (Rapaz, 6 anos); 4 mencionaram sentir solidão e 2 

referiram ter sentido raiva e frustração, identificando como principais motivos o isolamento 

e a impossibilidade de estar com a família e com os amigos, uma jovem mencionou o 

impedimento de estar com o namorado e a família deste. “Foram difíceis, senti-me mais 

sozinha do que costumo, porque a família do meu namorado é o meu maior apoio neste 

momento e ficar sem eles foi uma coisa que me cortou o coração (Rapariga, 18 anos). 
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Apenas quatro crianças descreveram afetos positivos relativamente ao período de 

confinamento, 2 crianças referiram que se sentiram felizes, como por exemplo, “Feliz, por 

estar em casa a brincar, parecia férias, mas não era” (Rapaz, 11 anos) e 2 jovens 

mencionaram observar felicidade nas outras crianças: “O facto de se divertirem mais 

mostravam que estavam felizes.” (Rapariga, 19 anos). 

Na subcategoria Preocupação/medo/ansiedade, 5 crianças e jovens referiram medo de 

contrair a doença Covid-19, 4 mostraram preocupação relativamente à possibilidade de 

alguém da sua família ou dos amigos contraírem a doença, como confirmam os seguintes 

relatos, “Um bocadinho de medo de apanhar, não havia vacinas não havia nada, tínhamos 

que desinfetar as coisas” (Rapariga, 15 anos) e “Preocupada sim, com a minha família com 

os meus amigos” (Rapariga, 11 anos). Uma criança chegou mesmo a referir sentir ansiedade 

quando fazia videochamadas com os professores. 

Os comportamentos dos colegas foram avaliados da seguinte forma: 3 crianças e jovens 

dizem que os colegas se portaram bem, 5 não observaram alterações de comportamento, 

referindo que se comportaram normalmente: “Não, portaram-se sempre igual” (Rapariga, 

11 anos), e 5 crianças e jovens observaram alterações negativas nos comportamentos dos 

colegas, descrevendo-os como mais irrequietos: 

“Estavam mais irrequietos, a portar-se mais um bocadinho mal, porque estavam 

fechados em casa e não tinham mais liberdade, estavam todos entretidos na aula, 

quando acabava iam ver televisão, depois iam para o computador, depois iam para a 

televisão, depois iam para outro aparelho, ficavam malucos.” (Rapaz, 9 anos). 

Relativamente à subcategoria Relações positivas entre pares, 7 crianças e jovens 

descrevem relações melhores e mais próximas com outras crianças e jovens da mesma CAR, 

como explica uma rapariga “acho que se tornou mais um seio familiar entre irmãos mais 

novos e irmãos mais velhos. Foi ambiente muito positivo” (Rapariga, 19 anos); 3 

mencionam ter feito novos amigos.  

No que concerne ao Apetite, 6 crianças e jovens mencionam alterações ao nível do 

apetite, 3 referem diminuição do apetite, uma jovem que descreve perda de peso: “sou uma 

rapariga que adoro comer, comecei a perder o apetite […] isso afetou-me um bocadinho 

porque acabei por ficar muito magra, até as pessoas começaram a reparar aqui, a gente 

sentia-se tão sozinhas que às vezes não tem apetite.” (Rapariga, 18 anos). E 3 descreveram 

aumento do apetite e uma jovem afirma ter aumentado de peso: “Muita mais fome, muita 

vontade de comer coisas doces, pipocas, então nem se fala, era quase todos os dias, até 

ganhei uns quilos no início.” (Rapariga, 21 anos). 
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No que diz respeito ao Sono, 5 crianças e jovens referiram maior dificuldade para 

adormecer, 2 devido ao comportamento agitado dos colegas, 1 devido a problemas pessoais, 

1 devido ao isolamento, 1 devido às alterações nas rotinas. 

“comecei a não dormir nada à noite, tomo medicação para poder dormir e não 

descansava […] às vezes não temos sono, mas vamos para o quarto porque não temos 

ninguém para conversar” (Rapariga, 18 anos). 

Finalmente, na categoria Relação interpessoal entre cuidadores e as crianças e 

jovens, 11 crianças e jovens identificaram alterações na Relação com os cuidadores, 8 

descrevem maior disponibilidade por parte dos cuidadores para a realização de atividades 

conjuntas e 6 crianças e jovens referiram maior Proximidade emocional, descrevendo que 

conversavam mais: “Estavam mais tempo connosco e faziam mais atividades, elas jogavam, 

punham músicas” (Rapariga, 9 anos), “Mantínhamos contacto diariamente, jantávamos 

sempres juntas, pedíamos comidas, víamos filmes, fazíamos tik toks. Eu acho que as 

senhoras estavam mais disponíveis.” (Rapariga, 21 anos) e “Aproximação por a gente ter 

passado mais tempo em casa, acho que houve um esforço que nos cativou durante algum 

tempo, mas já passou” (Rapariga, 19 anos) 

Para finalizar, na subcategoria Atividades, 6 crianças e jovens referem a realização 

atividades novas como a realização de jogos, ouvir música, dançar (fazer Tik Tok’s) e brincar 

na rua, “Mandaram fazer coisas da internet, saltar, jogar à macaca, fazer letras, atravessar 

uma cobra, muitas coisas que já não me lembro” (Rapaz, 9 anos). As restantes descrevem 

realizar as mesmas atividades que já realizavam antes: “A senhora T. é que fazia algumas 

[atividades], mas eram bolos, bolinhos de limão e era só! Ela já fazia isso e ainda costuma 

fazer” (Rapaz, 14 anos). 

 

3.2.2. ENTREVISTA AOS CUIDADORES 

Relativamente à análise das entrevistas aos cuidadores, procedeu-se do mesmo modo 

que na análise das entrevistas às crianças e jovens, sendo definidas também três grandes 

categorias, compostas por várias subcategorias como se pode observar na tabela 6.  

  

Tabela 6 

Categorias e subcategorias temáticas e número de cuidadores que as mencionaram.  

Categorias Subcategorias N.º de Cuidadores 
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Medidas de 

Contingência 

mencionadas 

 

Impossibilidade das crianças e 

jovens saírem da CAR 

18 

Novas rotinas de higiene 18 

Novos horários e turnos 13 

Contactos entre as crianças e 

jovens com a família e amigos 

à distância 

10 

Ensino à distância 7 

Distanciamento físico 5 

Impacto das medidas de 

contingência no bem-

estar subjetivo das 

Crianças e Jovens 

Comportamento (sem 

alterações ou alterações 

positivas) 

11 

Humor (sem alterações ou 

alterações positivas) 

10 

Preocupação/Medo/Ansiedade 12 

Apetite (sem alterações) 12 

Sono (sem alterações) 14 

Relação interpessoal 

entre cuidadores e as 

crianças e jovens  

Maior disponibilidade dos 

cuidadores para conviver  

15 

Maior proximidade emocional 

entre cuidadores e crianças e 

jovens 

13 

Desenvolvimento de novas 

atividades 

9 

Relação interpessoal 

entre os Cuidadores 

 6 

 

Relativamente à análise das entrevistas dos cuidadores, na categoria Medidas de 

contingência mencionadas, a subcategoria mais mencionada foi a de Impossibilidade das 

crianças e jovens saírem da CAR com 29 unidades de registo identificados acerca da 

impossibilidade de se realizarem atividades no exterior da CAR. Os 18 cuidadores 

entrevistados referiram que as crianças e jovens se encontravam confinados à CAR e 8 

mencionaram que as crianças e jovens estavam impossibilitados de receber a família para 
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realização dos convívios habituais: “Mudaram as visitas, os familiares que infelizmente 

tiveram de ficar sem visitas, as saídas das jovens também não foram permitidas. Depois 

tínhamos a situação do isolamento para quem vinha de fora, que era o caso da E. que tinha 

de ficar confinada, a M. também.” (Mulher, 39 anos). 

A segunda subcategoria mais mencionada foi a Novas rotinas de higiene, com 21 

segmentos identificados, com todos os cuidadores a descreverem procedimentos de higiene 

e desinfeção pessoal, 10 referiram o uso de máscara e 7 referiram trocar de roupa e calçado 

à entrada da CAR: “Tínhamos de mudar de roupa fazer a desinfeção de sapatos, isso tudo, 

máscara, entrar por uma porta, tinhas as coisas separadas, tudo nos conformes” (Mulher, 

59 anos). 

Na subcategoria de Novos horários e turnos, identificou-se adoção de um sistema de 

trabalho em espelho, mencionada por 13 cuidadores e que explicaram da seguinte forma: “A 

gente dividiu-se em duas equipas a trabalhar 12 horas por dia, a outra equipa, quando 

entrava, a gente ficava em casa, era 15 dias para cada equipa” (Mulher, 40 anos) e 

“Fazíamos turnos de 12 horas, e havia elementos que faziam das 8 da manhã às 20 e outras 

que faziam 20 às 8 da manhã, eu fazia só o horário das 20 às 8 da manhã” (Mulher, 50 

anos). 

Na subcategoria Contactos entre as crianças e jovens com a família e amigos à distância, 

10 cuidadores mencionaram que os contactos entre as crianças e jovens e a família passaram 

a realizar-se por videochamada:  

A alternativa das videochamadas, e funcionou muito bem, que ainda acontece. Acaba 

por ser realmente benéfico, nem todos os meninos são da ilha e nem todos os meninos 

têm contactos familiares semanais, portanto é sempre uma forma dos pais contactarem. 

Há coisas que esta pandemia trouxe benefícios. (Mulher, 36 anos) 

No que concerne ao Ensino à Distância, 7 cuidadores mencionaram que as crianças e 

jovens passaram a ter aulas através da telescola: “Eles tinham aulas em casa, cada um tinha 

a suas horas, vinham para a televisão ver e depois tinham os seus trabalhos de casa.” 

(Mulher, 39 anos) 

O Distanciamento físico foi subcategoria menos mencionada dentro da categoria 

Medidas de contingência mencionadas, havendo 5 cuidadores que mencionaram o 

evitamento do contacto físico com as crianças e jovens: “Não dar beijinhos nem nada dessas 

coisas, não tocar neles a não ser os mais pequeninos que era preciso mudar uma fralda ou 

coisa assim” (Mulher, 39) e demonstram a dificuldade em manter o distanciamento “a gente 
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tentou que não houvesse muito abraços e afetos, o que não é possível, que se percebeu que 

não dá” (Mulher, 39). 

Relativamente à categoria Impacto das medidas de contingência no bem-estar 

subjetivo das Crianças e Jovens, o Comportamento apresentado pelas crianças e jovens 

durante o período de confinamento foi a subcategoria que mais se destacou, com 33 unidades 

de registo. Foram mencionadas alterações positivas no comportamento, como por exemplo, 

as crianças e jovens ficaram mais calmos, confiantes, tranquilos, sendo descritas por 8 

cuidadores: “Sim, notou-se alterações grandes, estavam mais tranquilos mais confiantes, 

estarmos perto deles ajuda muito a eles ficarem mais sossegados, confiantes que estamos 

24 horas com eles, é importante no seu comportamento e cria confiança” (Mulher, 43 anos). 

5 cuidadores descreveram alterações negativas como, estarem mais irrequietos, aborrecidos 

e chatos: “Estavam mais irrequietos e desassossegados, já saturados também” (Mulher, 43 

anos) 2 consideraram que estavam mais mimados e carentes e 3 cuidadores não observaram 

alterações no comportamento das crianças e dos jovens. 

Relativamente ao Humor, as opiniões dividem-se, 8 cuidadores identificaram tristeza 

nas crianças e jovens, como por exemplo, como conta uma cuidadora “tivemos o caso de um 

que já não está connosco, estava triste porque ele dizia que a única alternativa que tinha 

era ir a casa, estar com a mãe, visitar com a mãe e não ia e isso criava uma certa tristeza e 

custava querer ter o contacto com a mãe e não ter” (Mulher, 43 anos). Outros 6 Cuidadores 

identificaram alegria e boa-disposição: “Eu notei que as nossas crianças estavam muito 

felizes, não sei se era por estarem em casa mais tempo connosco, se a gente acarinhou mais 

e deu mais nesta altura, mesmo como equipa e tudo” (Mulher, 39) e 4 não observaram 

alterações: “Não, acho que estavam normais, porque eles perceberam, os que falavam com 

o seus por videochamada e tudo, acho que perceberam, por isso continuaram igual” 

(Mulher, 39). 

A maior parte dos cuidadores (12) identificaram sinais de preocupação e medo nas 

crianças e jovens relativamente à possibilidade de contrair COVID-19 e um cuidador referiu 

preocupação relativamente aos convívios com a família, designadamente quando seriam 

retomados. Nas palavras desta cuidadora verifica-se que nos primeiros tempos da pandemia 

o medo foi quase pânico e que a falta de experiência da equipa neste assunto levou a não 

valorizarem suficientemente este assunto: “Medo, talvez não foi abordado da melhor forma, 

a primeira reação deles foi o medo. Estavam sempre falando do vírus, que iam morrer, que 

não podiam apanhar o covid, nos primeiros meses foi mais isto” (Mulher, 30 anos). 
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Os cuidadores na generalidade (12), não observaram alterações no Apetite das crianças 

e jovens “Sinceramente não, os que gostam de comer comeram sempre bem, os que são mais 

difíceis continuaram difíceis” (Mulher, 40 anos). Contudo, 6 cuidadores consideram que o 

apetite aumentou como descreve esta cuidadora:  

No apetite, tinham mais apetite, eu acho que por estarem mais fechados, foi uma parte 

de compensação daquilo que não tinham, foi a maneira de compensar o vazio da relação 

escolar que tinham com os professores, com os colegas, foi na comida porque não tinham 

outra alternativa, e jogos gostavam muito de jogar porque era a única alternativa que 

tinham para se ocupar (Mulher, 43 anos). 

Relativamente ao Sono, 3 cuidadores identificaram maiores dificuldades em adormecer 

nas crianças e jovens, um menciona ter observado melhoria na qualidade do sono e a maioria 

dos/as cuidadores não observaram alterações (14): “O sono, até talvez não, porque a maior 

parte deles até tem bastante facilidade em adormecer, quase todos, quando caem na cama 

é quase…” (Homem, 39 anos) e “Eles não queriam era dormir queriam ficar mais tempo 

acordados eles tinham de fazer as horas da semana como se tivessem escola, mas as vezes 

custava a dormir” (Mulher, 50 anos). 

Na categoria Relação interpessoal entre cuidadores e as crianças e jovens, a Maior 

disponibilidade dos cuidadores para conviver foi referida por 15 cuidadores, incidindo em 

particular na quantidade de tempo passado em conjunto e como ocupar esse tempo: 

“Foi só na nossa relação com eles, estar com mais atenção ao que eles faziam e passar 

mais tempo com eles, estávamos praticamente o dia todo com eles, é diferente do que é 

agora. Eu estava em casa, no dia que não vinha, já estava pensando e procurando na 

internet o que é que ia fazer com eles. Se estava chuva… eu tinha de ter os dois planos, 

se estivesse chuva tínhamos de fazer uma coisa dentro de casa, atividades de recortes 

e coisas para fazer na internet, cheguei a trazer o meu computador, para uns estarem 

no da casa e outros no meu, para eles irem vendo cortando e colando. Se não estava de 

chuva podiam ir para a rua fazer outras coisas.” (Mulher, 39). 

Treze cuidadores reconhecem Maior proximidade emocional entre cuidadores e 

crianças e jovens, utilizando expressões como mais próximos, maior apego, procura de afeto, 

mais atenção, mais confiança e maior união:  

“No fundo, eu até acho que eles ficaram mais com uma ligação maior connosco uma 

vez que passávamos lá mais horas e tínhamos uma atenção maior sobre eles, que era 

mais tempo em casa, eu até acho que no fundo houve uma maior proximidade.” 

(Mulher, 33 anos). 
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Na subcategoria Desenvolvimento de novas atividades, observa-se que 9 cuidadores 

referiram ter realizado atividades novas para ocupar as crianças e os jovens, como, jogos e 

atividades coletivas, atividades de culinária (confeção de bolos e bolachas), ensino de jogos 

tradicionais (jogar ao berlinde, ao anel, às pedras, marralhinha, stop), participação nas 

atividades escolares, criação de vídeos (tik toks), maquilhagem, ginástica, zumba e 

meditação: 

“Arranjávamos assim atividades diferentes, cada funcionaria tem mais ou menos uma 

qualidade, por exemplo eu fiz uma sessão de maquilhagem […] tinha as grandes que 

sempre quiseram aprender e eu vou ensinando no dia-a-dia, já tinham a técnica, já 

tinham a maquilhagem, vamos pôr isto nas crianças. Fizemos uma sessão de 

maquilhagem ou outra, outra fazia uma sessão de culinária, outra foi a ginástica, que 

foi linda! Foi a C. que fez uma aula de ginástica, foi de zumba. A A. fez uma de 

meditação. A gente ia fazendo atividades diferentes que era para ver se saíamos 

daquela rotina da sala de brincar, o básico, que já não dava, a gente tinha de ser felizes 

dentro de casa” (Mulher, 39). 

Para concluir, foi ainda, identificada uma categoria designada por Relação interpessoal 

entre os cuidadores, onde 6 cuidadores referiram benefícios para as relações interpessoais 

entre colegas, entre os quais, uma relação de maior proximidade, entreajuda, união que 

resultou em boa disposição, maior dedicação e um ambiente de trabalho saudável: “Acho 

que houve mais união, acho que recebemos esta notícia que ninguém esperava e tudo 

agarrou-se em equipa e trabalhamos todos em conjunto para o bem-estar das crianças e de 

nós todos cá dentro” (Mulher, 47 anos). Entretanto, este progresso na relação interpessoal 

entre cuidadores que se verificou em época de confinamento, parece não se ter mantido no 

pós-confinamento, vejamos o seguinte comentário:  

“A gente recorda agora, passados estes tempos, que os tempos da pandemia foram 

tempos difíceis, mas ao mesmo tempo foram muito bons, porque estávamos mais unidas, 

talvez a trabalhar tudo, fazendo o mesmo esforço, com o mesmo objetivo, que era o 

bem-estar deles e que não acontecesse nada” (Mulher, 43).  

 

3.3. ANÁLISE DOCUMENTAL DOS LIVROS DE OCORRÊNCIAS 

De modo a complementar as entrevistas efetuadas e obter mais um elemento acerca dos 

comportamentos das crianças e jovens da casa que enriquecesse a visão das vivências das 

crianças e jovens em acolhimento residencial durante o período de confinamento, procedeu-

se à leitura e análise dos livros de ocorrências de cada uma das CAR. Nestes livros são 
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registados pelos cuidadores todos os incidentes ocorridos no dia-a-dia da vida das crianças 

e jovens acolhidas.  

Para o tratamento de dados obtidos através da análise dos livros de ocorrências, foi 

criada uma grelha de análise em Microsoft Excel 2016, que foi construída de acordo com a 

leitura dos dados contidos no livro de ocorrências das CAR. As categorias que resultaram 

da análise efetuada foram: Comportamentos de Fuga, Comportamentos de Oposição, 

Conflitos entre Pares e Conflitos com cuidadores. Estas categorias foram analisadas de 

acordo com três períodos distintos, o período Pré-COVID-19, de 1 de dezembro de 2019 a 

17 de março de 2020; o período de Confinamento, de 18 de março a 1 de maio de 2020 e o 

período Pós-Confinamento, de 2 de maio a 31 de julho de 2020, de modo a obter uma visão 

da existência de alterações na frequência e tipo de ocorrências durante o período de 

confinamento. 

Os registos referentes ao Pré-COVID-19 foram efetuados por um total de 21 cuidadores, 

referindo-se a 7 crianças e jovens em particular, sendo os comportamentos de fuga realizados 

por 3 jovens.  

No período de Confinamento as ocorrências foram registadas por um total de 9 

cuidadores dizendo respeito a um total de 4 crianças e jovens.  

No período de Pós-Confinamento os registos foram efetuados por 7 cuidadores, dizendo 

respeito a um total de 5 crianças e jovens. 

 

Tabela 4 

Categorias de comportamentos desadequados registados nos Livros de Ocorrências, e sua 

frequência em períodos distintos, de pré-COVID-19, de confinamento e de pós-

confinamento. 

Categorias Pré-COVID-19 

01/12/2019 a 

17/03/2020 

Confinamento 

18/03/2020 a 

1/05/2020 

Pós-Confinamento 

02/05/2020 a 

31/07/2020 

 

C. Fuga 22 0 2 

C. Oposição 35 6 9 

Conflitos entre 

Pares 

17 13 4 
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Conflito com 

Cuidadores 

5 0 0 

Total 79 19 15 

 

Como é possível observar na tabela 4, constata-se que no período Pré-COVID-19 foi 

identificado um maior número de ocorrências com um total de 79, havendo uma maior 

expressão de comportamentos de oposição (35) “não obedeceu após vários avisos para 

parar de atirar almofadas, assobiar” (cuidador, CAR 2), seguindo-se os comportamentos 

de Fuga (22) “A M. saiu à tarde antes das 16 H e não voltou, não sei com quem saiu. 

Avisámos a P.S.P. pelas 19H” (cuidador, CAR 1), os Conflitos com os Pares (17) “na hora 

de limpar o carrinho o J. P. esguichou Glassex na cabeça do R. (…) e puxou as calças do 

R. para baixo” (cuidador, CAR 2) e por fim, Conflitos com os Cuidadores, com apenas 5 

ocorrências “(…) O V. continuou a fazer de propósito, eu me mantive calma o tempo todo 

sempre e lhe disse que se não parasse e não abaixasse o som para que todos se entendessem, 

que apagava a televisão, ele não ligou, eu peguei no outro comando e apaguei, ele atirou o 

outro comando para o chão e partiu-se todo e chamou-me palavrões seguidos” (cuidador, 

CAR 2). 

No período que diz respeito ao Confinamento observa-se uma diminuição no número 

de ocorrência com um total de 19, verificando-se que os comportamentos com maior número 

de ocorrências registadas dizem respeito à categoria Conflito entre Pares, seguindo-se a 

categoria Comportamentos de Oposição, sendo inexistentes os Comportamentos de Fuga e 

Conflito com Cuidadores.  

Relativamente ao último período em análise mantém-se a tendência para a diminuição 

de ocorrências registadas, verificando-se um total de 15 ocorrências, entre elas 9 

Comportamentos de oposição, 4 Conflitos entre Pares e 2 Fugas.  

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para responder à primeira questão de investigação Quais as medidas de contingência 

adotadas pelas casas de acolhimento residencial da Região Autónoma dos Açores, os 

resultados obtidos na análise documental, identificam a transversalidades das medidas de 

contingência implementadas nos três níveis de análise, macro, meso e micro-sistémico, 

verificando-se que na ausência de orientações específicas para as casas de acolhimento 

residencial para crianças e jovens, foram adotadas as mesmas medidas que foram 
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implementadas nos Lares Residenciais para idosos, a saber o trabalho em espelho, com 

turnos de 12 h. 

Desta análise, conclui-se que as principais medidas de contingência identificadas 

consistem em Medidas de Controlo Sanitário (uso de máscara, lavagem e desinfeção das 

mãos e etiqueta respiratória), Medidas de Restrição Social designadamente do 

Confinamento, em virtude da suspensão parcial de livre circulação, que condicionou a 

realização de convívios entre as crianças e jovens em acolhimento residencial e as respetivas 

famílias e outras figuras de referência. A medida de Isolamento era implementada na 

admissão de novos utentes e em situações de retorno à CAR após situação de fuga, medida 

esta que poderia ter implicações na integração e ajustamento das crianças e jovens ao 

contexto residencial. 

Umas das CAR adotou o sistema de trabalho em espelho, que consistia em ter duas 

equipas que rodavam entre si a cada quinze dias, o que contribuiu para uma maior 

estabilidade para as crianças e jovens durante este período atendendo a que se verificou uma 

menor rotatividade nos colaboradores, por um lado permitindo o estabelecimento de uma 

relação mais próxima entre estes e as crianças e jovens, todavia contribuiu igualmente para 

um maior desgaste físico e emocional dos colaboradores, uma vez que estes trabalhavam 

num horário de 12 horas seguidas, trocando a cada 15 dias com a equipa que se encontra de 

folga. 

Desta forma, a primeira questão de investigação permitiu um ponto de partida para a 

identificação das medidas implementadas pelas CAR e uma primeira visão sobre o contexto 

vivencial experienciado pelas crianças e jovens em acolhimento, assim como, pelos 

colaboradores. 

No que concerne à segunda questão de investigação Qual o impacto das medidas 

implementadas no âmbito da pandemia COVID-19 no bem-estar de crianças e jovens em 

acolhimento residencial na RAA, destacam-se as emoções negativas como tristeza, raiva e 

frustração, reativas ao impedimento de estar com as famílias, amigos e outras figuras de 

referência. Também os cuidadores identificaram nas crianças e jovens alterações no humor, 

identificando igualmente tristeza, pese embora, uma parte dos cuidadores não tenham 

observado alterações ou tenha identificado a presença de mudanças de humor positivas. 

As crianças e jovens demonstraram sentimentos de preocupação ou medo relacionado 

com a possibilidade de estes ou alguém próximo contrair a COVID-19, no entanto, nos 

restantes indicadores de Bem-estar (Apetite, Sono, Preocupação/Medo/Ansiedade), a 

maioria das crianças e jovens não observou alterações. Aliás, no que diz respeito às Relações 
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Sociais, estes descrevem uma melhoria nas relações estabelecidas com o grupo de pares, o 

que de acordo com Gaspar et al. (2006), contribui para o ajustamento psicossocial, em 

particular no ajustamento escolar, na saúde psicológica na diminuição de problemas de 

comportamento.  

Os cuidadores, por sua vez, fazem uma análise positiva do período de pandemia, uma 

vez que, na sua maioria, não observaram alterações nos indicadores de bem-estar das 

crianças e jovens, para além da preocupação e medo manifestado em contrair a doença. 

Identificam ainda, alterações positivas ao nível das relações interpessoais entre colegas, 

descrevendo comportamentos de maior entreajuda e união.  

Na sua relação com as crianças e jovens, observam mudanças positivas, sugerindo a 

construção de uma relação de maior envolvimento emocional, decorrente do acréscimo de 

tempo passado com as crianças e jovens o que proporcionou maior disponibilidade para 

realização de atividades conjuntas, sendo igualmente reconhecido pelas crianças e jovens. 

Estes resultados são convergentes com os obtidos por Gistau, Crous e Montserrat (2020) no 

seu estudo sobre (... dizer a temática em estudo), realizam descrições positivas acerca dos 

cuidadores, mencionando a maior disponibilidade dos cuidadores para realizar atividades, 

assim como, para conversar e prestar apoio.  

Da análise dos livros de ocorrências verifica-se uma grande diminuição de 

comportamentos de oposição e de fuga durante do período de Confinamento e Pós-

Confinamento comparativamente com o período pré-covid. Este resultado em conjunto com 

os resultados das entrevistas realizadas permite pensar-se numa diminuição de 

comportamentos negativos adotados pelas crianças e jovens durante o período de 

confinamento.   

Neste sentido, como resposta à questão de investigação Identificam-se boas práticas nas 

Casas de Acolhimento associadas à intervenção profissional face às medidas de contingência 

no âmbito da pandemia COVID-19?”. Os resultados indicam que em virtude do 

confinamento, ou seja, da impossibilidade de as crianças e adolescentes saírem do espaço 

residencial para frequentar as atividades habituais, verificou-se uma aproximação dos 

cuidadores das CAR a elas/eles. Com a necessidade de ocupar as crianças e jovens, que se 

encontravam privadas das suas relações familiares, das atividades letivas normais, assim 

como, das restantes atividades extracurriculares, desportivas e culturais, verificou-se um 

maior investimento por parte dos cuidadores, no sentido de promover um maior número de 

atividades para compensar as restrições impostas pelas medidas de contingência, o que 
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parece ter tido um papel protetor relativamente ao bem-estar subjetivo das crianças e jovens 

em acolhimento.  

Os colaboradores revelaram atitudes de maior disponibilidade para o convívio e a 

realização de atividades com as crianças e jovens e para prestar suporte emocional, o que 

leva a concluir que a medida de confinamento promoveu a adoção de práticas que permitiram 

a construção de uma relação de maior proximidade entre crianças e jovens e os cuidadores, 

potenciando uma base segura para que se relacionem numa atitude empática e responsiva, 

influenciando a elaboração de vivencias emocionais positivas nas crianças e jovens (Mota 

& Matos 2018). Este resultado leva-nos a ponderar se as rotinas das crianças e jovens no 

pós-covid devem manter-se as mesmas do pré-covid ou se podem ou devem ser ajustadas ao 

que se aprendeu durante a época do confinamento, designadamente no sentido do 

planeamento de um maior número de atividades que envolvam a relação direta entre as 

crianças e jovens e os cuidadores das CAR, priorizando o estabelecimento de um vínculo 

seguro, o que pode ser preponderante para que as crianças e jovens acolhidos experienciem 

contextos estáveis. Surgindo como um tema pertinente para futuras investigações, uma vez 

que o tipo de relacionamento que se mantêm com os outros está associado à satisfação com 

a qualidade de vida (Delgado, Carvalho e Correia, 2019).  

Em termos globais, diríamos que não parece haver grande convergência entre a perceção 

das crianças/jovens e a dos cuidadores quanto ao impacto do confinamento no bem-estar 

subjetivo das crianças e jovens, sugerindo que o olhar destes é mais negativo do que o dos 

cuidadores. Ou seja, no discurso das crianças/jovens a referência a afetos negativos é bem 

destacada, assim como, a influência a nível do apetite e do sono, enquanto a maioria dos 

cuidadores evidenciam aspetos positivos a nível emocional, embora sendo também capazes 

de reconhecer a sua tristeza em relação à ausência de visitas de familiares, bem como o medo 

e ansiedade. Já em relação à memória quanto às medidas de contingência na casa e ao 

impacto do confinamento numa maior disponibilidade e proximidade dos cuidadores na 

relação com as crianças e jovens, parecem ser aspetos muito consensuais em todos os 

participantes, crianças, jovens e adultos das casas. Este balanço muito positivo de todos ao 

nível de uma melhor qualidade de relação interpessoal entre os cuidadores e as 

crianças/jovens, poderá considerar-se que se refletiu num decréscimo muito considerável de 

registo de ocorrências de comportamentos problemáticos no contexto casa. 

Sumariamente e quanto ao registo de ocorrências, consideramos que a diminuição ainda 

para o período pós-confinamento, é pouco expressiva e acontece sobretudo devido à redução 

de conflitos entre pares, os quais se compreende que, durante o confinamento, estando todos 
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em casa sem poder sair se tivessem agudizado. De salientar, é a redução muito expressiva 

de ocorrências do período pré-confinamento para o do confinamento e a mesma se ter 

mantido no pós-confinamento, sugerindo talvez que de alguma forma a qualidade da relação 

interpessoal tenha perdurado como afetivamente mais próxima e isso, a par, de uma 

descompressão em relação aos fatores emocionalmente negativos do confinamento tenham 

permitido esse resultado. Diríamos ainda que uma casa de acolhimento em que os adultos 

não sentem a necessidade de reportar comportamentos problemáticos das crianças e 

adolescentes é sugestiva de um ambiente de bem-estar em que uns e outros se sentem bem e 

confiantes, o que, por sua vez, só poderá continuar a contribuir para a proximidade e 

qualidade das relações interpessoais entre adultos-criança/adolescente. 

Como limitações ao presente estudo, identifica-se a dimensão reduzida da amostra 

referente a crianças e jovens em acolhimento, e o facto de se ter realizado em apenas duas 

casas de acolhimento residencial da Região Autónoma dos Açores o que não nos permite 

inferir os resultados para as restantes CAR da Região. Um outro aspeto que consideramos 

uma limitação prende-se com considerarmos muito extenso o tempo passado desde o período 

de confinamento até à realização das entrevistas (que excedeu um ano), prejudicando 

fortemente a capacidade de evocar com pormenor os acontecimentos vivenciados devido à 

falibilidade da memória, podendo haver uma gradual fragmentação do traço mnemônico 

devido à interferência de processamentos posteriores (Kuckartz & Milnitsky (2003), face a 

outras vivências relacionadas com a pandemia. Uma outra limitação prende-se com não se 

ter recorrido à apresentação da categorização do material 
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CONCLUSÕES 

 

 

O presente trabalho divido em duas partes, reflete um caminho percorrido ao longo de 

14 anos de diferentes experiências profissionais, com particular foco no sistema de proteção 

de crianças e jovens, bem com, de experiências de formação de qualificação contínua das 

práticas profissionais que culminaram com o desenvolvimento de um estudo empírico na 

área atual de trabalho.  

Este percurso que tem vindo a ser construído, tem proporcionado a exposição a 

diferentes realidades quer na intervenção com famílias, como através da articulação com 

técnicos provenientes de diferentes áreas de saber. Aliás, por residir numa pequena 

comunidade, no Arquipélago dos Açores, as circunstâncias conduzem a que cada técnico 

com intervenção na área social e comunitária assuma funções em equipas e áreas 

diferenciadas de intervenção, o que tem sido fundamental para o meu crescimento 

profissional, mas também pessoal, numa procura constante por novos conhecimentos e pelo 

aperfeiçoamento pessoal e profissional.  

Deste modo, as atividades descritas na primeira parte deste Relatório Científico-

Profissional tiveram maior incidência no trabalho desenvolvido enquanto técnica da EMAT, 

na medida em que foi a atividade profissional desempenhada na maior parte da minha 

carreira profissional, onde passei cerca de 10 anos a consolidar conhecimentos acerca do 

sistema de proteção de crianças e jovens em perigo e na intervenção familiar, 

correspondendo igualmente ao primeiro contacto com o sistema de acolhimento residencial.  

 A segunda parte surge naturalmente da curiosidade que nos move em querer saber mais, 

procurando alcançar conhecimentos que permitam dar contributos positivos para um 

entendimento mais aprofundado do sistema de proteção de crianças e jovens, assim como, 

para uma intervenção mais eficaz e concertada, uma vez que o desenvolvimento de 

programas que promovam a qualidade das relações entre as crianças e jovens e outras figuras 

significativas podem melhorar substancialmente o desenvolvimento emocional, social, 

cognitivo e físico destas (Gaspar, Ribeiro, Matos & Leal, 2008). 

Por conseguinte, o estudo empírico desenvolvido sobre o impacto da pandemia causada 

pela COVID-19 no Bem-estar das crianças e jovens em acolhimento residencial nasce do 

cruzamento entre a atividade profissional desenvolvida no âmbito do apoio prestados às 

casas de acolhimento residencial de crianças e jovens com o surgimento da pandemia 

provocada pelo vírus SARS-CoV-2, ao assistir a profundas mudanças no funcionamento das 
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CAR devido à implementação das medidas de contingência, que produziram diferentes 

emoções e reações nas crianças e jovens em acolhimento, mas também em todos os 

colaboradores. Assim, este estudo procurou conhecer as experiências vividas por estes 

durante o período de confinamento, dando voz às crianças e jovens, já que a maior parte dos 

estudos realizados acerca do Bem-estar de crianças e jovens centra-se habitualmente no 

relato dos adultos (Jevtic & Viskovic, 2021). 

Deste modo, considero que a presente investigação contribuiu para um melhor 

conhecimento acerca das experiências vividas pelas crianças e jovens durante o período de 

confinamento imposto pelas medidas de contingência adotadas em virtude do combate à 

pandemia causada pela COVID-19. Em particular, este estudo mostrou-se original ao tentar 

compreender a existência de comportamentos protetores na relação entre os cuidadores e as 

crianças e jovens em acolhimento, observando-se, à semelhança de outros estudos efetuados 

(Delgado, Carvalho e Correia, 2019; Gaspar, Ribeiro, Matos & Leal, 2008; Assouline & 

Attar-Schwartz, 2020; Arteaga & del Valle, 2001) que uma relação de maior proximidade e 

disponibilidade afetiva promove o bem-estar subjetivo, observado pela diminuição de 

ocorrências disruptivas durante o período de confinamento e Pós-confinamento. Também o 

relato das crianças e dos jovens, assim como, dos cuidadores indica a existência de alterações 

nas dinâmicas e funcionamento das CAR que conduziram a uma maior aproximação entre 

cuidadores e crianças e jovens em acolhimento, designadamente pelo aumento do tempo 

passado em conjunto e disponibilidade emocional. Diríamos que resultam como grandes 

implicações para a prática dois aspetos: numa eventual futura necessidade de confinamento 

rever os procedimentos quanto ao impedimento das visitas das famílias, namorados e outras 

figuras de referência fora da casa de acolhimento, as quais parecem ter sido experienciadas 

com dor, tristeza e frustração; num futuro sem necessidade de confinamentos, desenvolver 

práticas de maior disponibilidade de tempo dos cuidadores para a interação com as crianças 

e mais tempo de qualidade com atividades conjuntas entre cuidadores e 

crianças/adolescentes, para todos favorecedoras da proximidade afetiva e satisfação pessoal.  

Conclui-se assim, pela necessidade de desenvolver estratégias/programas que 

promovam a proximidade relacional entre os cuidadores e as crianças e jovens em 

acolhimento, visto que é um dos principais fatores relacionados com o adequado ajustamento 

do comportamento das crianças e jovens ao contexto residencial, e sugestivo da promoção 

de vínculos seguros, potenciais precursores do Bem-estar de todos os membros do sistema.  

 

 



 

49 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Alarcão, M. (2006). (Des)Equilíbrios Familiares (3.ª ed.). Coimbra: Quarteto. 

Anciães, A., Agulhas, R., & Carvalho, R. (2018). Divórcio e Parentalidade Diferentes 

Olhares do Direito à Psicologia (1.ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo. 

Arteaga, B., & del Valle, F. (2001). Evaluación de la Integración Social en Acogimiento 

Residencial. Psicothema, 13(2), 197-204. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72721304 

Assouline, A., & Attar-Schwartz, S. (2020). Staff Support and Adolescent Adjustment 

Difficulties: The Moderating Role of Length of Stay in the Residential Care Setting. 

Children and Youth Services Review, 110 (104761), 1-8. 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104761 

Ausloos, G. (1996). A Competência das Famílias – Tempo, Caos, Processo. Lisboa: 

Climepsi. 

Biswas-Diener, R., Diener, E., & Tamir, M. (2004). The psychology of subjective well-

being. Daedalus, 133(2), 18-25. 

Calheiros, M., & Monteiro, M. (2000). Mau trato e negligência parental: Contributos para a 

definição social dos conceitos. Sociologia, Problemas e Práticas, (34), 145-176. 

http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-

65292000000300007&lng=pt&tlng=pt 

Calheiros, M. M., Monteiro, M. B., Patrício, J. N., & Carmona, M. (2016). Defining child 

maltreatment among lay people and community professionals: Exploring consensus 

in ratings of severity. Journal of Child and Family Studies. 25 (7), 2292-2305 

Cardoso, L., & Costa M. (2018). A Pertinência da Etnografia em Estudos de Comunicação. 

Ubi 1-9. http://www.bocc.ubi.pt/pag/cardoso-costa-2018-pertinencia-etnografia.pdf 

Circular Informativa n.º DRSCINF/2020/10. Orientação para a elaboração do Plano de 

Contingência - Covid-19 (2020). Direção Regional da Saúde. 

https://portal.azores.gov.pt/documents/37408/954272/ci+10+2020.pdf/3a0fbe2d-

438b-8d6e-dc2b-414b7fae51c8?t=1597322811026 

Circular Informativa n.º DRSCINF/2020/31 (2020). Direção Regional da Saúde. 

https://portal.azores.gov.pt/documents/37408/954272/ci+31+2020.pdf/ce483408-

3c05-e712-4c54-8f3613a6e787?t=1597322814263 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72721304
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104761
http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-65292000000300007&lng=pt&tlng=pt
http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-65292000000300007&lng=pt&tlng=pt
https://portal.azores.gov.pt/documents/37408/954272/ci+10+2020.pdf/3a0fbe2d-438b-8d6e-dc2b-414b7fae51c8?t=1597322811026
https://portal.azores.gov.pt/documents/37408/954272/ci+10+2020.pdf/3a0fbe2d-438b-8d6e-dc2b-414b7fae51c8?t=1597322811026
https://portal.azores.gov.pt/documents/37408/954272/ci+31+2020.pdf/ce483408-3c05-e712-4c54-8f3613a6e787?t=1597322814263
https://portal.azores.gov.pt/documents/37408/954272/ci+31+2020.pdf/ce483408-3c05-e712-4c54-8f3613a6e787?t=1597322814263


 

50 
 

Circular Informativa n.º DRSCINF/2020/49 (2020). Direção Regional da Saúde. 

https://portal.azores.gov.pt/documents/37408/954272/ci+49+2020.pdf/7dd1fa24-

58e7-c0a2-5491-f546e8fd8580?t=1597322816848 

Coutinho, C. (2014). Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: Teoria e 

prática. (2.ª ed.). Coimbra: Edições Almedina, S.A.. 

Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. 

Thousand Oaks: Sage. 

Decreto-Lei n.º 10A/2020 Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus (2020). Diário da República n.º 52/2020, 1º 

Suplemento, Série I de 2020-03-13, páginas 2 – 13. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-

A/2020/03/13/p/dre. 

Decreto-Lei n.º 164/2019 Regime de Execução do Acolhimento Residencial (2019). Diário 

da República n.º 206/2019, Série I de 2019-10-25, páginas 65 – 79. 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/164/2019/10/25/p/dre/pt/html 

Decreto-Lei n.º 20/2020 de 1 de maio. Diário da República n.º 85-A/2020, Série I de 2020-

05-01, páginas 2 – 10. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20/2020/05/01/p/dre/pt/html 

Decreto-Lei N.º 214/2007 Aprova a Orgânica do Instituto da Segurança Social I.P. (2007). 

Diário da República n.º 103/2007, Série I de 2007-05-29. https://data.dre.pt/eli/dec-

lei/214/2007/05/29/p/dre/pt/html 

Decreto-Lei n.º 332-B/2000 Regulamentação da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em 

Perigo (2000). Diário da República n.º 300/2000, 1º Suplemento, Série I-A de 2000-

12-30, páginas 4 – 5. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/332-b/2000/12/30/p/dre/pt/html 

Decreto-Lei 74/2006 Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (2006). 

Diário da República n.º 60/2006, Série I-A de 2006-03-24, páginas 2242 – 2257. 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/74/2006/03/24/p/dre/pt/html alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei 65/2018. Diário da República n.º 157/2018, Série I de 2018-08-16, 

páginas 4147 – 4182 https://data.dre.pt/eli/dec-lei/65/2018/08/16/p/dre/pt/html 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 Declara Estado de Emergência (2020). 

Diário da República n.º 55/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-03-18, páginas 2 – 

4. https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre 

Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020 Primeira renovação do Estado de 

Emergência (2020). Diário da República n.º 66/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-

04-02, páginas 2 - 5. https://data.dre.pt/eli/decpresrep/17-A/2020/04/02/p/dre 

https://portal.azores.gov.pt/documents/37408/954272/ci+49+2020.pdf/7dd1fa24-58e7-c0a2-5491-f546e8fd8580?t=1597322816848
https://portal.azores.gov.pt/documents/37408/954272/ci+49+2020.pdf/7dd1fa24-58e7-c0a2-5491-f546e8fd8580?t=1597322816848
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20/2020/05/01/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/214/2007/05/29/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/214/2007/05/29/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/332-b/2000/12/30/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/74/2006/03/24/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/65/2018/08/16/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/17-A/2020/04/02/p/dre


 

51 
 

Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020 Segunda renovação do Estado de 

Emergência (2020). Diário da República n.º 88/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-

05-06, páginas 2 – 5. https://data.dre.pt/eli/decpresrep/20-A/2020/04/17/p/dre 

Decreto Regulamentar Regional n.º2/2014/A Aprova os Estatutos do Instituto da Segurança 

Social dos Açores, IPRA (2014). Diário da República n.º 17/2014, Série I de 2014-

01-24, páginas 513 – 531. https://dre.pt/pesquisa/-/search/571043/details/maximized 

Delgado, P. (2010). A experiência da vinculação e o acolhimento familiar: Reflexões, mitos 

e desafios. Temas em Psicologia, 18(2), 457-467. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

389X2010000200019&lng=pt&tlng=pt. 

Delgado, P., Carvalho, J. & Correia, F. (2019). Viver em acolhimento familiar ou 

residencial: O bem-estar subjetivo de adolescentes em Portugal. Psicoperspectivas, 

18(2), 1-12. 

Despacho n. GR.10/12/2018 (alteração ao Despacho n.º 1536/2018) Alteração ao 

Regulamento de Creditação de Formação Anterior e de Experiência Profissional na 

Universidade do Porto (2018). 

https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id

=1324522&pct_nr_id=761&pct_codigo=5 

Despacho n.º 385/2020 de 13 de março, Jornal Oficial II Série - Número 52, 13 de março de 

2020 https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b238154b-7859-42a2-ab50-4d4a00ea4858 

Despacho n.º 409/2020 (2020). Jornal Oficial II Série - Número 54, Secretaria Regional da 

Saúde. https://jo.azores.gov.pt/#/ato/de4381f5-4836-46c3-a0a4-a591dffdd266 

Despacho n.º 62/2020 (2020). Jornal Oficial I Série - Número 38. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b5e2c4c3-0da5-4fde-9eaa-fc8cb314f81e 

Escudero, V. (2013). Guía Práctica para la Intervención Familiar II. Contextos Familiares 

Cronificados o de Especial Dificultad. Junta de Castilla y León: Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades Gerencia de Servicios Sociales 

Galinha, I. (2008). Bem-estar Subjectivo: Fatores Cognitivos, Afectivos e Contextuais (1.ª 

ed.). Coimbra: Quarteto. 

Garrido, M., Patrício, J., Calheiros, M. & Lopes, D. (2016). Comparing the Social Images 

of Youth In and Out of Residential Care. Journal of Community & Applied Social 

Psychology, 26, 439–455. https://doi.org/10.1002/casp.2273 

Gaspar, T., Ribeiro, J., Matos, M. & Leal, I. (2008). Promoção de qualidade de vida em 

crianças e adolescentes. Psicologia, Saúde & Doenças. 9. 55-71. 

https://data.dre.pt/eli/decpresrep/20-A/2020/04/17/p/dre
https://dre.pt/pesquisa/-/search/571043/details/maximized
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2010000200019&lng=pt&tlng=pt.
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2010000200019&lng=pt&tlng=pt.
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=1324522&pct_nr_id=761&pct_codigo=5
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=1324522&pct_nr_id=761&pct_codigo=5
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b238154b-7859-42a2-ab50-4d4a00ea4858
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/de4381f5-4836-46c3-a0a4-a591dffdd266
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b5e2c4c3-0da5-4fde-9eaa-fc8cb314f81e
https://doi.org/10.1002/casp.2273


 

52 
 

Gaspar, T., Matos, M., Ribeiro, J. & Leal, I. (2006). Qualidade de vida e bem-estar em 

crianças e adolescentes. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 2(2), 47-60. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-

56872006000200005&lng=pt&tlng=pt. 

Ghosh, R., Dubey, M., Chatterjee, S. & Dubey, S. (2020). Impact of COVID-19 on children: 

special focus on the psychosocial aspect. Minerva Pediatrica, 72(3), 226-35. 

https://doi.org/10.23736/S0026-4946.20.05887-9 

Gistau, J., Crous, G., & Montserrat, C. (2020). The relationship between subjective well-

being and residential out-of-home care in Spain: the children's voice. Social Work & Society, 

18. 

Giuntoli, L., & Vidotto, G. (2021). Exploring Diener’s Multidimensional Conceptualization 

of Well-Being Through Network Psychometrics. Psychological Reports, 124(2), 

896-919. 

Gonçalves, M. & Sani, A. (2013). Instrumentos Jurídicos de Proteção às Crianças: do 

Passado ao Presente. E-Cardernos CES, 20, 186-200. http://eces.revues.org/1728 

Grupo de Coordenação do Plano de Auditoria Social, CID - Crianças, Idosos e Deficientes 

- Cidadania, Instituições e Direitos Social. Manual de Boas Práticas, um guia para o 

acolhimento residencial das crianças e jovens, para dirigentes, profissionais, 

crianças, jovens e familiares. Instituto da Segurança Social, I.P., Lisboa. 

Instituto da Segurança Social, I.PP (2020). Plano de Exceção Casas de Acolhimento. 

Instituto da Segurança Social, IP (2021). CASA 2020 - Relatório de Caracterização Anual 

da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens. https://www.seg-

social.pt/documents/10152/13200/CASA+2020.pdf/b7f02f58-2569-4165-a5ab-

bed9efdb2653 

Jevtic, A., & Viskovic, I., (2021). E nós? – Perspectivas das Crianças sobre o seu Bem-

estar. Psicología, Conocimiento y Sociedad, 11(1), 57–

78. https://doi.org/10.26864/PCS.v11.n1.3 

Jiao, W. Y., Wang, L. N., Liu, J., Fang, S. F., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M., & 

Somekh, E. (2020). Behavioral and Emotional Disorders in Children during the 

COVID-19 Epidemic. The Journal of Pediatrics, 221, 264–266. 

https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013 

Kuckartz, P., & Milnitsky. S. (2003). Compreendendo o esquecimento: teorias clássicas e 

seus fundamentos experimentais. Psicologia USP, 14(1), 129–155. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872006000200005&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872006000200005&lng=pt&tlng=pt
https://doi.org/10.23736/S0026-4946.20.05887-9
http://eces.revues.org/1728
https://www.seg-social.pt/documents/10152/13200/CASA+2020.pdf/b7f02f58-2569-4165-a5ab-bed9efdb2653
https://www.seg-social.pt/documents/10152/13200/CASA+2020.pdf/b7f02f58-2569-4165-a5ab-bed9efdb2653
https://www.seg-social.pt/documents/10152/13200/CASA+2020.pdf/b7f02f58-2569-4165-a5ab-bed9efdb2653
https://doi.org/10.26864/PCS.v11.n1.3
https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013


 

53 
 

Knoblauch, H. (2005). Focused Ethnography. Forum: Qualitative Social Research 

Sozialfors Chung, 6(3). https://doi.org/10.17169/fqs-6.3.20 

Lar das Criancinhas da Horta (s.d.). Resenha Histórica 

http://ocastelinho.pt/pt/images/pdf/ResenhaHistorica.pdf 

Lei N.º 141/2015 Regime Geral do Processo Tutelar Cível (2015). Diário da República n.º 

175/2015, Série I de 2015-09-08, páginas 7187 - 7198 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2428&tabela=leis&so

_miolo= 

Lei N.º 147/99 Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (1999). Diário da República 

n.º 204/1999, Série I-A. Lisboa. 

https://data.dre.pt/eli/lei/147/1999/p/cons/20180705/pt/html 

Liu, J.J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J. & Lu, L. (2020). Mental health considerations for 

children quarantined because of COVID-19. Lancet Child Adolesc Health, 4(5), 347-

349. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30096-1. Epub 2020 Mar 27. PMID: 32224303; 

PMCID: PMC7118598. 

Llosada-Gistau, J., Crous, G. & Montserrat, C. (2020). The relationship between subjective 

well-being and residential out-of-home care in Spain: the children’s voice. Social 

Work & Society, 18(3), 1-16. 

McCullough, G., Huebner, E. S., & Laughlin, J. E. (2000). Life events, self-concept, and 

adolescents' positive subjective well-being. Psychology in the Schools, 37(3), 281–

290. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6807(200005)37:3<281::AID-

PITS8>3.0.CO;2-2 

Maia, B. R., & Dias, P. C. (2020). Ansiedade, depressão e estresse em estudantes 

universitários: o impacto da COVID-19. Estudos de Psicologia (Campinas), 37, 

e200067. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0275202037e200067 

Minuchin, S., Fishman, C. (2004). Técnicas de Terapia Familiar, 1.ª Ed. Buenos Aires : 

Paidós. 

Montano, T. (s.d.). Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças - Guia de Orientações 

para os Profissionais da Ação Social na Abordagem de Situações de Maus Tratos ou 

Outras Situações de Perigo 

(https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/14801/Guia+de+Orienta%C3%A7

%C3%B5es+para+Profissionais+de+A%C3%A7%C3%A3o+Social/7c76d36b-

359c-44a4-8720-c5996ac0d477) 

http://ocastelinho.pt/pt/images/pdf/ResenhaHistorica.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2428&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2428&tabela=leis&so_miolo=
https://data.dre.pt/eli/lei/147/1999/p/cons/20180705/pt/html
https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6807(200005)37:3%3c281::AID-PITS8%3e3.0.CO;2-2
https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6807(200005)37:3%3c281::AID-PITS8%3e3.0.CO;2-2
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0275202037e200067
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/14801/Guia+de+Orienta%C3%A7%C3%B5es+para+Profissionais+de+A%C3%A7%C3%A3o+Social/7c76d36b-359c-44a4-8720-c5996ac0d477
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/14801/Guia+de+Orienta%C3%A7%C3%B5es+para+Profissionais+de+A%C3%A7%C3%A3o+Social/7c76d36b-359c-44a4-8720-c5996ac0d477
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/14801/Guia+de+Orienta%C3%A7%C3%B5es+para+Profissionais+de+A%C3%A7%C3%A3o+Social/7c76d36b-359c-44a4-8720-c5996ac0d477


 

54 
 

Mota, C. & Matos, P. (2018). Acolhimento residencial e familiar. Coleção: Formação 

Contínua, 9-39. 

Öcal, A., Cvetković, V., Baytiyeh, H., Tedim, F. & Zečević, M. (2020). Public reactions to 

the disaster COVID-19: a comparative study in Italy, Lebanon, Portugal, and Serbia, 

Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11:1, 1864-1885. 

https://doi.org/10.1080/19475705.2020.1811405 

Organização Mundial de Saúde (2020). Mental health and psychosocial considerations 

during the COVID-19 outbreak. OMS. https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf 

Ordem dos Psicólogos Portugueses (s.d.). COVID-19 Como Falar com os Jovens Sobre os 

Impactos da COVID-19? Estratégias para Pais, Cuidadores e Professores. 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/comofalarcomosjovens.

pdf 

Orientação nº 010/2020 (2020). Direção-Geral da Saúde. 

https://www.uminho.pt/PT/viver/COVID-

19_1/Documents/Orientacao_010_2020.pdf 

Orientação n.º 009/2020 (2020). Direção-Geral da Saúde. https://www.seg-

social.pt/documents/10152/16722120/OT_DGS+009_2020_+ERPI_SAD.pdf/8557

0f28-69c7-4bc3-8a96-8db32b83b633 

Orientação nº 019/2020 (2020). Direção-Geral da Saúde. https://www.dgs.pt/directrizes-da-

dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-

pdf.aspx 

Perquilhas, M. (2018). O Exercício das Responsabilidades Parentais. A Residência 

Partilhada (Alternada). Consensos e Controvérsias. Anciães, A., Agulhas, R., & 

Carvalho, R.. Divórcio e Parentalidade Diferentes Olhares do Direito à Psicologia, 

(p. 59-76). Lisboa: Edições Sílabo. 

Pigaiani, Y., Zoccante, L., Zocca, A., Arzenton, A., Menegolli, M., Fadel, S., Ruggeri, M. 

& Colizzi, M. (2020). Adolescent Lifestyle Behaviors, Coping Strategies and 

Subjective Wellbeing during the COVID-19 Pandemic: An Online Student Survey. 

Healthcare, 8(472), 472. https://doi.org/10.3390/healthcare8040472 

Pisano, L., Galimi, D., & Cerniglia, L. (2020). A Qualitative Report on Exploratory Data on 

the Possible Emotional/Behavioral Correlates of Covid-19 Lockdown in 4-10 years 

Children in Italy. https://doi.org/10.31234/osf.io/stwbn 

https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=368064
https://doi.org/10.1080/19475705.2020.1811405
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/comofalarcomosjovens.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/comofalarcomosjovens.pdf
https://www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19_1/Documents/Orientacao_010_2020.pdf
https://www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19_1/Documents/Orientacao_010_2020.pdf
https://www.seg-social.pt/documents/10152/16722120/OT_DGS+009_2020_+ERPI_SAD.pdf/85570f28-69c7-4bc3-8a96-8db32b83b633
https://www.seg-social.pt/documents/10152/16722120/OT_DGS+009_2020_+ERPI_SAD.pdf/85570f28-69c7-4bc3-8a96-8db32b83b633
https://www.seg-social.pt/documents/10152/16722120/OT_DGS+009_2020_+ERPI_SAD.pdf/85570f28-69c7-4bc3-8a96-8db32b83b633
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://doi.org/10.3390/healthcare8040472
https://doi.org/10.31234/osf.io/stwbn


 

55 
 

Ramírez-Ortiz, J., Castro-Quintero, D., Lerma-Córdoba, C., Yela-Ceballos, F. & Escobar-

Córdoba, F. (2020). Consecuencias de la Pandemia COVID 19 en la Salud Mental 

Asociadas al Aislamiento Social, Colombian Journal of Anesthesiology, 48(4). 

https://doi.org/10.5554/22562087.e930. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 125/2019 Estagiar – L (2019). Jornal Oficial da 

Região Autónoma dos Açores, I série, N.º 127. 

https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/cf950ff9-7ea4-4b13-9c60-

7fcd96d952c0/pdfOriginal 

Resolução do Conselho do Governo n.º 88/2020 (2020). Jornal Oficial I Série - Número 48, 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/128dea05-18c5-4aed-9553-7df9f9e572fb 

Resolução do Conselho do Governo n.º 123/2020 (2020). Jornal Oficial I Série - Número 

67. https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1013a219-796a-4a2d-87c6-82711d33e12f 

Rijo, D., Sousa, M. N., Frias, S., Chaves, B., Vicente, C., Teves, S., Lopes, P., Albergaria, 

A., Fernandes, F., Mota, P., Malaquias, S., & Simões, C., (2009). CONTIGO, 

Programa Psicoeducativo para Indivíduos Envolvidos em Contextos de Violência 

Doméstica - Versão Provisória. Ponta Delgada. 

Sá-Silva, J. R., Almeida, C. D. de, & Guindani, J. F. (2009). Pesquisa documental: pistas 

teóricas e metodológicas. Revista Brasileira De História e Ciências Sociais, 1(1), 1-

15. https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/10351 

Shigemura, J., Ursano, R. J., Morganstein, J. C., Kurosawa, M., & Benedek, D. M. (2020). 

Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019‐nCoV) in Japan: Mental health 

consequences and target populations. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 74(4), 

281–282. https://doi.org/10.1111/pcn.12988 

Sousa, L., (2005). Famílias Multiproblemáticas. 1.ª Ed. Quarteto. Coimbra. 

Supino-Viterbo, V. (2005). A Criança Mal Amada. 1.ª Ed. Nova Vega. Lisboa. 

Teixeira, J. (2004). Psicologia da Saúde. Análise Psicológica, 3 (XXII): 441-448. 

UNICEF (2004), “A Convenção sobre os Direitos da Criança”, UNICEF. 

https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-a-

o_dos_direitos_da_crianca.pdf 

Wall, K., Aboim, S. & Cunha, V. (2010). A Vida Familiar no Masculino – negociando velhas 

e novas masculinidades. Lisboa: Comissão Para a Igualdade no Trabalho e no 

Emprego. 

https://doi.org/10.5554/22562087.e930.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/cf950ff9-7ea4-4b13-9c60-7fcd96d952c0/pdfOriginal
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/cf950ff9-7ea4-4b13-9c60-7fcd96d952c0/pdfOriginal
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/128dea05-18c5-4aed-9553-7df9f9e572fb
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1013a219-796a-4a2d-87c6-82711d33e12f
https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/10351
https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/pcn.12988
https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-a-o_dos_direitos_da_crianca.pdf
https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-a-o_dos_direitos_da_crianca.pdf


 

56 
 

Wall, S. (2014). Focused Ethnography: A Methodological Adaptation for Social Research 

in Emerging Contexts. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative 

Social Research, 16(1). https://doi.org/10.17169/fqs-16.1.218 

Waller, R., Powell, T., Rodriguez, Y., Corbett, N., Perlstein, S., White, L. K., Barzilay, R., 

& Wagner, N. J. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Children’s 

Conduct Problems and Callous-Unemotional Traits. Child Psychiatry & Human 

Development, 52(6), 1012–1023. https://doi.org/10.1007/s10578-020-01109-y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.17169/fqs-16.1.218
https://doi.org/10.1007/s10578-020-01109-y


 

57 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

58 
 

ANEXO I 
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Lista de atividades inerentes ao trabalho realizado no âmbito dos processos de 

Promoção e Proteção 

Apoio Técnico aos Tribunais   

 Elaboração de Relatórios/Informações 

 Intervenção em audiência Judicial/Conferência judicial 

 Participação das diligências instrutórias 

Acompanhamento da Execução das medidas de 

Promoção e Proteção 

   

 Elaboração de um Plano de Intervenção 

 Preparação da criança ou jovem, dos pais, familiar acolhedor ou da pessoa idónea, 

consoante o tipo de medida 

 Acompanhamento e monitorização do Plano de Intervenção 

 Elaboração de plano de transição para a cessação da medida 

Apoio a Crianças e Jovens 

 Constituir um apoio técnico para a seleção e execução adequadas de medidas de 

promoção e proteção 

 Fornecer informação sobre as respostas e recursos sociais existentes, facilitando o 

acesso aos mesmos de acordo com as necessidades identificadas 

 Informar sobre a finalidade e o sentido da intervenção 

 Conhecer a realidade pessoal, a situação familiar e sociocultural de cada criança, 

ouvindo-a sempre e analisando a forma como ela própria perceciona a sua situação, 

independentemente da idade, mas em consonância com a mesma 

 Delinear conjuntamente com a criança/jovem e sua família um projeto de vida 

adequado e adaptado à realidade pessoal da mesma 

 Promover a consciencialização da criança/jovem e da sua família sobre as suas 

necessidades, no sentido de promover a mudança comportamental, de maneira a remover 

a situação de perigo 

 Informar e orientar a criança/jovem e a família sobre alternativas e recursos 

comunitários que favoreçam o seu desenvolvimento adequado 

Envolver e coresponsabilizar os diferentes organismos públicos e instituições privadas 

numa lógica de intervenção em rede 
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Fonte: Manual ATT (2011), PARTE I – Princípios Estruturantes da intervenção do ISS, I.P. 

na Assessoria Técnica aos Tribunais ISS, I.P. – DDS/Unidade de Infância e 

Juventude/Sector de Apoio Técnico à Prevenção do Risco Pág. 26/29 
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ANEXO II 
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Lista de atividades inerentes ao trabalho realizado no âmbito dos processos 

Tutelares Cíveis 

Apoio Técnico aos Tribunais   

 Elaboração de relatórios sociais de avaliação diagnóstica 

 Elaboração de planos de intervenção 

 Elaboração de relatórios de acompanhamento no âmbito de processos de regulação 

do exercício das responsabilidades parentais (RERP), instauração de tutela, inibição, total 

ou parcial, e estabelecimento de limitação ao exercício das responsabilidades 

parentais, averiguação oficiosa de maternidade e/ou paternidade  

 Intervenção em audiência judicial/conferência de pais 

 Audição Técnica Especializada 

 Acompanhamentos ou convívios/visitas vigiadas, com vista à tomada de decisão 

 Entrega judicial 

Apoio a Crianças e Jovens 

 Audição das crianças e jovens 

 Acompanhamento das crianças e jovens a diligências judiciais 

 

 

Fonte: Manual ATT (2011), PARTE I – Princípios Estruturantes da intervenção do ISS, I.P. 

na Assessoria Técnica aos Tribunais ISS, I.P. – DDS/Unidade de Infância e 

Juventude/Sector de Apoio Técnico à Prevenção do Risco Pág. 26/29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

ANEXO III 
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                                                                              Código___________ 

 

Entrevista sobre as Alterações Provocadas Pela Pandemia no Quotidiano das 

Crianças e Jovens em Acolhimento Residencial  

Guião para Crianças/Jovens (APAC/C) 

SG & MRH  

FPCEUP - 2021  

  

Quando começou a pandemia, foram implementadas algumas medidas para evitar o contágio 

entre as pessoas. Estou a fazer um estudo para saber como foi o dia-a-dia das crianças e dos 

jovens em acolhimento e como cada um se sentiu e o que achou das regras usadas na casa 

durante os confinamentos. Por isso, gostava de te convidar para me falares do que foi a tua 

experiência e das tuas opiniões em relação a estes tempos de pandemia. Como te tinha dito 

a nossa conversa será gravada para não estar aqui a escrever tudo e, se concordares, ponho 

já a funcionar o gravador, pode ser? Não há respostas certas, nem erradas e gostava que isto 

fosse mais uma conversa, em que estás à vontade para falar e para contares o que quiseres. 

Há alguma pergunta que me queiras fazer antes de começarmos?  

Vamos então começar!  

  

1. Devido à pandemia, foram aplicadas medidas para evitar o contágio entre as 

pessoas, na tua casa quais foram as novas regras por causa do Covid-19?   

  

2. Na tua vida o que é que mudou? (escola, atividades extracurriculares, 

convívio com a família, com os amigos, com outras pessoas)  

  

3. O que te lembras de te ter custado mais durante o confinamento (não puderes 

fazer ou teres que fazer)?   

  

4. Como é que essas mudanças foram para ti, como é que te fizeram sentir?  

  

5. Neste período de isolamento, houve alguma altura em que te sentiste triste? 

(o que te deixava triste, o que fazias quando te sentias assim, o que te ajudava a te sentires 

melhor, tiveste ajuda)   

  

6. Durante esse tempo tiveste alguma dificuldade em adormecer e em dormir?   

  

7. Em relação ao teu apetite, notaste que tinhas mais fome, ou que não tinhas 

vontade de comer?  
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8. Naquele tempo de confinamento, havia alguma coisa que te deixava com 

medo e preocupado? (o que era, o que fazias quando te sentias assim, tiveste alguma ajuda 

nessas situações, o que te ajudava a ficar a melhor)  

  

  

9. Durante esse período o que te deixava nervoso? (o que fazias quando te 

sentias assim, tiveste alguma ajuda nessas situações, o que te ajudava a ficar a melhor)  

  

  

10. Tiveste ajuda para resolver as dificuldades que mencionaste? 

(acompanhamento psicológico ou outro)  

  

11. Notaste mudanças nos/as teus/tuas colegas? Como é que se comportaram?  

  

12. Durante o confinamento, começaste a dar-te mais com alguns colegas da 

escola ou da casa, do que davas antes da pandemia?   

  

13. E fizeste algum amigo ou amiga nova?  

  

14. Notaste alguma diferença nas cuidadoras? Como é que elas pareciam estar? 

(cansadas, preocupadas, tristes, alegres, descontraídas)  

  

15. Durante o período em que não podias sair da casa, achas que as cuidadoras 

passavam mais tempo contigo? (explorar atividades realizadas em conjunto)  

  

16. Passaste a falar mais com algum/a dos/as cuidadores/as ou com as senhoras 

técnicas?  

  

17. Houve alguma mudança que tenha ocorrido que gostavas que se tornasse um 

hábito na CAR?  

  

18. Há mais alguma coisa que gostasses de partilhar acerca deste período de 

confinamento?  

  

Agradeço a tua participação!  
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ANEXO IV 
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                                                                              Código___________ 

 

Entrevista sobre as Alterações Provocadas Pela Pandemia no Quotidiano das Crianças e 

Jovens em Acolhimento Residencial  

Guião para Profissionais de Casas de Acolhimento Residencial (APAC/P) 

SG & MRH  

FPCEUP - 2021  

  

Em virtude das medidas implementadas para combate ao contágio da Covid-19, foi 

determinado o confinamento de 18 de março a 2 de maio de 2020 ao abrigo do Estado de 

Emergência Nacional, o que acarretou mudanças nas rotinas das pessoas. O presente estudo 

pretende compreender quais os efeitos das medidas de contingência implementadas no 

âmbito da COVID-19 no bem-estar de crianças e jovens em situação de acolhimento 

residencial na Região Autónoma dos Açores, para tal queria convidá-la/o a partilhar a sua 

vivência e perceção acerca das mudanças que ocorreram durante este período. Como havia 

mencionado a nossa conversa será gravada, posso iniciar a gravação? Há alguma questão 

que me queira colocar antes de iniciarmos?   

Vamos então começar!  

  

1. No âmbito do confinamento a CAR implementou medidas para evitar o contágio 

entre as pessoas, recorda-se que mudanças que foram implementadas?  

  

2. Em que medida é que essas mudanças alteraram o funcionamento da CAR?  

  

3. E as rotinas das crianças e jovens em acolhimento?  

  

4. Acha que essas medidas implementadas tiveram algum impacto no bem-estar das 

crianças e jovens? De que modo?   

  

5. Observou alterações no comportamento das crianças/jovens, durante o período de 

confinamento?   
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6. Durante o confinamento notou alterações no humor de alguma das crianças ou 

jovens? (Se alguém andava mais triste ou mais alegre?)  

  

7. Durante o período de confinamento observou alterações no padrão de sono de alguma 

das crianças ou jovens? (Se tinham mais sono ou dificuldade em adormecer ou em dormir 

a noite toda)  

  

8. Ao nível do apetite, observou alguma alteração? (mais apetite, menos apetite, ganho 

ou perda de peso)  

  

9. Neste período observou nas crianças/jovens sinais de preocupação ou medo? (Como 

eram esses sinais? O que fazia as crianças/jovens sentirem-se melhores?)  

  

10. Alguma das crianças ou jovens iniciou acompanhamento psicológico ou 

psiquiátrico? Na sua opinião qual foi o motivo que originou a necessidade de 

acompanhamento?  

  

11. Na sua opinião, como é que as medidas implementadas afetaram a disponibilidade 

dos colaboradores para a realização de atividades com as crianças/jovens?  

  

12. Fizeram algo de novo ou de diferente do habitual, do que faziam antes da pandemia?  

  

13. Observou benefícios no funcionamento da CAR e na vida das crianças/jovens 

decorrentes das mudanças implementadas?  

  

14. Identifica práticas ou estratégias decorrentes das medidas de contenção, que tenham 

sido implementadas e que devessem ser mantidas.  

  

15. Há mais alguma coisa que gostasse de partilhar ou que se tenha lembrado ao longo 

da nossa conversa?  

  

  

Agradeço a sua participação!  
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ANEXO V 
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Proposta de Colaboração no Estudo apresentada à Casa de Acolhimento Residencial  

Abril, 2021  

 

Título do Projeto de Investigação   

“Os efeitos das medidas de contingência implementadas no âmbito da COVID-19 no bem-

estar de crianças e jovens em situação de acolhimento residencial na Região Autónoma dos 

Açores.”  

  

Equipa de Investigação   

Margarida Rangel Henriques  

Sónia Goulart   

  

Centro de Psicologia da Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, Universidade do Porto  

Rua Alfredo Allen, 4200-135 Porto  

  

Email:  up201903975@edu.fpce.up.pt / soniapgoulart@gmail.com    

  

Tel.: 963575951   

  

Nome do Presidente da Direção da Casa de Acolhimento 

Residencial:______________________________________________  

  

Vimos por este meio solicitar a colaboração da casa de acolhimento residencial que 

coordena, num estudo acerca dos efeitos das medidas implementadas no âmbito da pandemia 

no bem-estar das crianças e jovens em acolhimento residencial. A Vossa participação 

consistiria em autorizar a participação das crianças/jovens acolhidas e dos colaboradores da 

casa de acolhimento residencial através do preenchimento de questionários e resposta a uma 

entrevista realizada presencialmente ou por via telemática, de acordo com a melhor 

conveniência, após cada um deste o consinta voluntariamente e, no caso das crianças e 

jovens, os mesmos apresentem o seu acordo. Os contributos desses protagonistas constituem 

uma mais-valia para o estudo que estamos a realizar acerca do impacto medidas 

mailto:soniapgoulart@gmail.com
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implementadas no âmbito da pandemia no bem-estar das crianças e jovens acolhidas, quer 

no sentido de enriquecer o nosso conhecimento para situações análogas, quer no sentido de 

refletir sobre práticas cujos benefícios revelem interesse em ser ponderada a sua 

continuidade. Desta forma, a sua colaboração consistirá em permitir que os colaboradores e 

crianças e jovens da casa sejam contactados pela investigadora com vista à participação no 

estudo, bem como, a utilização do espaço da casa para a aplicação dos instrumentos que 

compõem o protocolo de avaliação do estudo. A recolha de dados do estudo irá decorrer 

desejavelmente durante os meses de abril e maio de 2021.  

Este procedimento é chamado consentimento informado e descreve a finalidade do estudo, 

os procedimentos, os possíveis benefícios e riscos.   

  

Informação geral e objetivos do estudo   

Esta investigação tem como principais objetivos compreender os efeitos dos planos de 

contingência para a COVID-19 adotados no funcionamento e bem-estar das crianças e 

jovens. Pretende ainda explorar a existência de possíveis benefícios para as crianças e jovens 

em acolhimento, decorrentes das mudanças no funcionamento da CAR, que justifique a 

eventual manutenção de boas práticas implementadas.  

  

Procedimentos do estudo  

Este estudo envolve as seguintes etapas:   

1. Assinatura do consentimento informado por parte do responsável legal pelas crianças 

e jovens em acolhimento;  

2. Solicitação da participação da criança ou jovem em acolhimento residencial e recolha 

do seu assentimento;   

3. Realização de uma entrevista com a criança/jovem, áudio-gravada ou com gravação 

na plataforma usada no caso da mesma ocorrer à distância;   

4. Preenchimento por parte da criança dos questionários do protocolo de avaliação, com 

o auxílio do investigador, de acordo com as necessidades de cada um/a;  

5. Assinatura do consentimento informado por parte dos profissionais da CAR.   

6. Preenchimento autónomo dos questionários do protocolo de avaliação e realização 

de uma entrevista com a investigadora, em data e modalidade (presencial ou online) a 

combinar, ambos dentro do horário laboral.  

7. Realização de uma entrevista com o/a colaborador/a, áudio-gravada ou com gravação 

na plataforma usada no caso da mesma ocorrer à distância;   



 

72 
 

8. Permissão da consulta dos registos diários de ocorrências, para a realização de uma 

análise documental, focada na identificação de problemas de comportamento e 

dificuldades relacionais manifestadas pelas crianças /jovens da casa.  

9. Obtenção de informação sobre cada criança, quanto ao percurso, projeto de vida, 

história de saúde, história escolar e situação atual de contactos com a família biológica 

e outra informação considerada relevante, a ser recolhida junto do encarregado de 

educação de cada criança.  

10. Consulta do Plano de Contingência elaborado pela casa de acolhimento residencial 

no âmbito da situação pandémica.   

  

Riscos e potenciais inconvenientes para o participante   

Este estudo não apresenta riscos acrescidos para os participantes.   

O tema em estudo: os efeitos das medidas de contingência implementadas no âmbito da 

COVID-19 no bem-estar de crianças e jovens em situação de acolhimento residencial na 

Região Autónoma dos Açores poderá gerar algum nível de ativação emocional, que não 

decorre do estudo em si mesmo, mas da situação sobre a qual o estudo se debruça, ou seja, 

a vivência da situação de pandemia em contexto de acolhimento residencial.    

  

Potenciais benefícios   

Os resultados deste estudo poderão fornecer indicadores acerca de medidas e boas práticas 

a implementar pelos profissionais das CAR para promoção do bem-estar de crianças e jovens 

em acolhimento residencial. A participação de cada poderá também permitir sentir-se ouvido 

na sua experiência, o que psicologicamente tem um efeito favorável à auto-compreensão do 

significado dos acontecimentos da sua vida.  

  

Participação/abandono voluntário  

Cada um dos colaboradores e crianças e jovens serão inteiramente livre de aceitar ou recusar 

participar neste estudo. Quem consinta em participar, poderá retirar o seu consentimento em 

qualquer altura e sem qualquer consequência para o próprio, sem precisar de explicar as 

razões, sem penalização ou perda de benefícios e sem comprometer a sua relação com os 

investigadores que lhe propõem a participação neste estudo.   
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Confidencialidade   

Os registos manter-se-ão confidenciais e anonimizados de acordo com os regulamentos e 

leis aplicáveis na realização da investigação em psicologia. Na disseminação científica do 

estudo, os resultados (comunicações, dissertação e artigo) serão tratados no seu conjunto e 

a identidade dos participantes manter-se-á confidencial. A confidencialidade da Casa de 

Acolhimento Residencial envolvida no estudo ficará ao critério da direção de cada casa, de 

acordo com a preferência referida no consentimento informado abaixo apresentado. O 

Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A e a Direção de Casa de Acolhimento 

Residencial não terão qualquer acesso a resultados individuais, nem um conhecimento direto 

e privilegiado dos dados recolhidos, dada a independência do presente estudo, o qual se 

realiza no contexto académico da FPCEUP.   

  

Devolução dos resultados   

Será realizada a apresentação dos resultados do estudo, através da redação de um relatório 

científico-profissional a apresentar no âmbito do curso de Mestrado Integrado em Psicologia, 

da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Será 

igualmente disponibilizada a possibilidade de receber diretamente os referidos resultados, 

indicando para tal um endereço de e-mail neste consentimento, bem como, a disponibilidade 

das investigadoras para realizar uma apresentação seguida de debate dos resultados obtidos 

no estudo com o conjunto das casas participantes.   

  

Contactos   

Se tiver questões sobre este estudo deve contactar:   

Investigador: Sónia Goulart   

Telefone: 963575951  

email: up201903975@fpce.up.pt  
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Declaração de Consentimento Informado por parte da Direção da CAR  

   

De acordo com a Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial e suas 

atualizações:   

Declaro ter lido este formulário e aceito de forma voluntária que a Casa de Acolhimento 

Residencial pela qual sou o atual responsável participe neste estudo intitulado “Os efeitos 

das medidas de contingência implementadas no âmbito da COVID-19 no bem-estar de 

crianças e jovens em situação de acolhimento residencial na Região Autónoma dos Açores.”  

1. Fui devidamente informado/a da natureza, objetivos, riscos, duração provável do 

estudo, bem como do que é esperado da minha parte.   

2. Foram esclarecidas as dúvidas e respondidas as perguntas por mim colocadas e a 

qualquer altura posso pedir esclarecimentos adicionais ao investigador do estudo.   

3. Autorizo a gravação áudio/vídeo das entrevistas realizadas.   

4. Aceito que os dados gerados durante o estudo sejam informatizados.   

5. Autorizo o uso dos resultados referentes ao estudo para fins exclusivamente 

científicos, em regime de completo anonimato.   

6. Tenho conhecimento que sou livre de desistir do estudo a qualquer momento, sem 

ter de justificar a minha decisão e sem consequências.  

7. Recebi uma cópia deste documento.   

  

Nome do/a Presidente da Direção da Casa de Acolhimento Residencial: 

_________________________________________________________________________

  

Assinatura: _________________________________    Data: ______/________/________  

  

Confirmo que expliquei ao participante acima mencionado a natureza, os objetivos e os 

potenciais riscos do estudo acima mencionado.   

  

Nome do Investigador: ______________________________________________________  

Assinatura: _________________________________    Data: ______/________/________  
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Declaro que não vejo qualquer inconveniente em ser referida a colaboração da Casa de 

Acolhimento Residencial que dirijo no presente estudo?   

Sim _______       Não _______  

  

Assinatura: _________________________________    Data: ______/________/________  

  

  

Gostaria de ter acesso direto aos resultados deste estudo?   

Sim____ Endereço de e-mail (para devolução de resultados): 

____________________________   Não_______  
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ANEXO VI 
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                                                                              Código___________ 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO DO CUIDADOR PARA 

PARTICIPAR NO ESTUDO 

  

No âmbito do curso de Mestrado Integrado em Psicologia, da Faculdade de Psicologia 

e Ciências da Educação da Universidade do Porto, encontro-me a desenvolver, sob a 

orientação da Professora Doutora Margarida Rangel Henriques, um estudo que visa 

compreender qual o efeito das medidas de contingência implementadas no âmbito da 

COVID-19 no bem-estar de crianças e jovens em situação de acolhimento residencial na 

Região Autónoma dos Açores. Tendo a Direção da Casa em que trabalha autorizado este 

contacto, venho apresentar-lhe o convite para ser participante neste estudo, o que muito nos 

honrará pelo enriquecimento ímpar no aprofundamento do tema em análise.  

Esta investigação tem como principais objetivos compreender os efeitos dos planos de 

contingência para a COVID-19 adotados no funcionamento e bem-estar das crianças e 

jovens. Pretende ainda explorar a existência de possíveis benefícios para as crianças e jovens 

em acolhimento, decorrentes das mudanças no funcionamento da CAR, que justifique a 

eventual manutenção de boas práticas implementadas.    

A colaboração no presente estudo implica participação numa entrevista realizada 

presencialmente ou por via telemática, que será áudio ou gravada diretamente no Zoom ou 

no Teams, a fim de facilitar a análise da informação. A modalidade presencial ou online da 

entrevista, assim como, a sua calendarização, serão combinadas com o investigador, 

privilegiando a disponibilidade e preferência da sua parte. Será também solicitado o 

preenchimento de questionários de autorresposta e de hétero-resposta, reportando-se às 

crianças e jovens.   

As informações recolhidas serão utilizadas única e exclusivamente para fins da presente 

investigação, que se constitui como um processo independente do acompanhamento 

promovido pela Equipa de Apoio Técnico ao Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens 

do Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A. Desta forma os resultados do estudo 

não serão dados a conhecer individualmente em relação a cada participante, nem à Direção 

da Casa de Acolhimento, nem a qualquer outra entidade.  

Acrescentamos que a participação neste estudo não implica riscos acrescidos para os/as 

participantes e é completamente voluntária. Serão assegurados os princípios éticos de 

proteção de dados, garantindo-se, a confidencialidade das informações prestadas, sendo os 
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dados recolhidos usados apenas para esse efeito e assegurando-se sempre a proteção da 

identidade dos/as participantes. Assim, apenas os investigadores envolvidos nestes estudos 

terão acesso aos dados recolhidos, que serão anonimizados através da atribuição de um 

código a cada participante. A gravação das entrevistas será destruída após a realização da 

respetiva análise de conteúdo e a aprovação da disseminação científica dos resultados, 

prevendo-se o prazo máximo de dois anos. A todos/as os/as participantes assiste o direito de 

desistir da participação neste estudo, a qualquer momento, bastando que declare a sua 

decisão, sem a necessidade de invocar qualquer motivo para a mesma.  

  

Caso tenha alguma dúvida, estaremos inteiramente disponíveis para esclarecer através 

dos seguintes contactos: Sónia Goulart | up201903975@edu.fpce.up.pt| 

soniapgoulart@gmail.com  

  

    A Investigadora Responsável,                                           A Investigadora,   

        

      ___________________________                             ___________________________  

(Profª Drª Margarida Rangel Henriques)                                    (Sónia Goulart)  

  

   

Eu, ________________________________________________________________, 

declaro que:  

1. li e compreendi a informação que consta neste documento e que fui devidamente  

informado/a e esclarecido/a quanto aos objetivos e condições de participação neste  

estudo;   

2) recebi uma cópia deste documento;   

3) foi-me dada a oportunidade de esclarecer as minhas dúvidas;   

4) tenho conhecimento que os resultados do estudo serão divulgados cientificamente;   

5) aceito participar voluntariamente neste estudo.   

  

Local e data:   

_______________________________________________________________   

  

Assinatura do participante:  

 _______________________________________________________________  

  

Caso pretenda receber o relatório final do presente estudo deixe o seu contacto de 

email:_________________________________________________  

  

mailto:up201903975@fpce.up.pt%20%7C
mailto:soniapgoulart@gmail.com
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ANEXO VII 
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                                                                              Código___________ 

 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO INFORMADO  

DA CRIANÇA / JOVEM PARA PARTICIPAR NO ESTUDO 

 

O meu nome é Sónia Goulart e estou a fazer um Mestrado Integrado em Psicologia, da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Com a 

orientação da Professora Doutora Margarida Rangel, estou a realizar uma investigação que 

vai estudar os efeitos destes tempos de pandemia pelo Corona Vírus e das mudanças que 

teve que haver, no bem-estar das crianças e jovens que vivem em casas de acolhimento 

residencial, pelo que a tua participação é muito importante para mim.   

Gostava de te convidar a participar neste estudo. Para participares terás de responder a 

uma entrevista e preencheres uns questionários, com a minha ajuda naquilo que precisares. 

Não há respostas certas, nem erradas, nem nenhum tido de avaliação do que fizeres. As 

entrevistas serão gravadas, para depois eu poder analisar e não precisar de escrever tudo o 

que me estás a dizer. As respostas de cada pessoa que participa no estudo não vão ter o nome, 

uma vez que, os nomes vão ser substituídos por códigos e assim garantimos o anonimato. 

As respostas de todos vão ser vistas apenas por mim e por outros investigadores do grupo e 

serão analisadas as respostas de todos os participantes em conjunto, o que nos permite 

garantir a confidencialidade. Os resultados do estudo poderão vir a ser divulgados em 

trabalhos científicos, como por exemplo artigos e congressos, mas será sempre garantido 

que ninguém saberá quem respondeu o quê. Não corres riscos ao participares neste estudo, 

a Direção da Casa autoriza que participes, mas para mim é muito importante saber se queres 

colaborar. Caso aceites participar, tens o direito de desistir a qualquer momento.  

Tens alguma dúvida que me querias colocar ou queres falar sobre isto com o teu 

encarregado de educação? Se depois de participares ficares com alguma dúvida podes falar 

com o teu encarregado de educação para ele me dizer e voltaremos a falar. Se concordares 

põe uma cruz em “aceito participar no estudo” e assina, por favor, este documento.   

 

 

A Investigadora,  

  

___________________________         

(Sónia Goulart)  
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                                                                              Código___________ 

 

  

   Aceito participar no estudo sobre os efeitos das medidas de contingência implementadas 

no âmbito da COVID-19 no bem-estar de crianças e jovens em situação de acolhimento 

residencial na Região Autónoma dos Açores. 

    Não aceito participar no estudo sobre os efeitos das medidas de contingência 

implementadas no âmbito da COVID-19 no bem-estar de crianças e jovens em situação de 

acolhimento residencial na Região Autónoma dos Açores. 

 

 

Data de hoje:   

___________________________  

  

A tua assinatura:  

___________________________  
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ANEXO VIII 
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 Cronograma da evolução das medidas de contingência a nível nacional e na Região 

Autónoma dos Açores. 

 

 

 

 

 

02 de março de 2020

•Orientação para a elaboração do Plano de Contingência – Covid-19, para Lares, Residências e Centros de 
Acolhimento, Unidades de Cuidados Continuados Integrados, Casas de Saúde, nos Açores (Circular Informativa 
n.ºDRSCINF/2020/10)

13 de março de 2020

•Suspensão das Atividades Letivas e Não Letivas (Decreto-Lei n.º 10-A/2020)

•Estado de Alerta nos Açores (Despacho n.º 385/2020 de 18 de março)

16 de março de  2020

•Encerramento de todos os estabelecimentos de ensino, creche, jardim de infância e atividades de tempos livres 
nos Açores (Despacho n.º 62/2020 de 16 de março de 2020)

17 de março de 2020

•Declarada Situação de Contingência na Região Autónoma dos Açores (Despacho n.º 409/2020 de 17 de março 
de 2020) 

18 de março de 2020

•É declarado o Estado de Emergência (Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 de 18 de março)

•Parcialmente suspenso o direito à circulação

31 de março de 2020

•Declarar a prorrogação da Situação de Contingência em todo o território da Região Autónoma dos Açores 
(Resolução do Conselho do Governo n.º 88/2020 de 31 de março de 2020)

2 de abril de 2020

•Renovação do Estado de Emergência (Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020)

10 de abril de 2020

•Procedimentos em Estruturas Residenciais para Idosos, Centros de Acolhimento, Unidades de Cuidados 
Continuados Integrados Casas de Saúde nos Açores (Circular Informativa n.º DRSCINF/2020/31)

•Cancelamento das Visitas

17 de abril de 2020

•Segunda renovação do Estado de Emergência (Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020 de 17 de 
abril)

01 de maio de 2020

•Início do Desconfinamento

•Obrigação de uso de máscara ou viseira em espaços públicos e transportes públicos e controlo da temperatura 
corporal (Decreto-Lei n.º 20/2020)

04 de maio de 2020

•A manutenção, nas Ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, da situação de contingência, até às 24:00 
horas do dia 31 de maio (Resolução do Conselho do Governo n.º 123/2020 de 4 de maio de 2020)

21 de maio de 2020

•Retoma de Visitas condicionadas nas Unidade de Cuidados Continuados Integrados, Estruturas Residenciais 
para Idosos, Lares Residenciais, Casas de Acolhimento de Crianças e Jovens e Casas de Saúde nos Açores 
(Circular Informativa n.ºDRSCINF/2020/49)


