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OF = Observações Finais 
Comité = Comité das Nações Unidas dos Direitos da Criança 
CDC = Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
UE = União Europeia 
AG = Assembleia Geral das Nações Unidas 
A Europa da Infância = Grupo Intergovernamental Permanente A Europa da Infância  
SG = Secretário-Geral das Nações Unidas 
NU = Nações Unidas 
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1. Introdução 
 
1.1. Origem o objectivos do estudo 

 

A República de Portugal decidiu realizar uma reunião da Europa da Infância em 31 de Outubro de 

2007 em Lisboa, por ocasião dos seus seis meses da Presidência da UE (1 de Julho a 31 de Dezembro 

de 2007). Para este evento, o Ministro Português do Trabalho e da Solidariedade Social confiou ao 

Secretariado do ChildONEurope1 o mandato de realizar o estudo sobre "O papel dos pais e o apoio 

dos Governos na UE", tendo em consideração os seus termos de referência e as suas relações com a 

Europa da Infância. 

ChildONEurope é uma Rede Institucional dos Observatórios Nacionais ou instituições da infância 

nomeada pelos Ministérios nacionais da UE que formam a Europa da Infância. ChildONEurope foi 

criada em 2003 após dois anos de trabalhos preparatórios no contexto da Europa da Infância, cujo 

objectivo, entre outros, é promover a integração das políticas relativas à criança e os direitos da criança 

em todas as políticas da UE. Os principais objectivos de ChildONEurope são os seguintes: o 

intercâmbio de conhecimentos e informação sobre legislações, políticas, programas, estatísticas, estudos 

e melhores práticas nacionais relativos à infância e adolescência, a realização de estudos comparativos, a 

organização de seminários e conferências a nível da UE com uma abordagem multidisciplinar e 

comparativa, o desenvolvimento e troca de conhecimentos em matéria de metodologia e indicadores 

com vista fazer-se a comparação de dados e informação. Em Junho de 2007, ChildONEurope integrava 

24 parceiros2. 

No que respeita ao conteúdo do presente estudo realizado pelo Secretariado de ChildONEurope, o 

objectivo global é integrar os direitos da criança nas políticas implementadas a nível nacional 

relativas ao apoio estatal dentro dos 27 Países da UE com base na Convenção dos Direitos da 

Criança (CDC).  

Em termos mais específicos, o estudo visa identificar os diferentes tipos de apoio estatal à família 

prestado nos Estados-Membros de UE. É necessário indicar que o estudo se concentra sobretudo no 

apoio sociopedagógico dado aos pais através de programas e aconselhamento em matéria de 

educação parental. O estudo não toma em consideração as outras formas de apoio parental, tais 

como apoio económico, serviços de apoio à criança, medidas para a conciliação da vida profissional e 

familiar. Estes últimos são, sem dúvida, elementos-chave de apoio parental, mas o objectivo do presente 

                                                 
1 O Secretariado da ChildONEurope tem um papel que lhe permite fazer propostas e tem funções técnico-científicas, 

logísticas e de apoio a documentação e comunicação. As funções do Secretariado foram atribuídas ao Centro Nacional 
Italiano de Documentação e Análise para a Infância e Adolescência, cujas actividades são geridas pelo Istituto degli 
Innocenti de Florença. 

2 Para outras informações, é favor ver o sítio da Web www.childoneurope.org  
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estudo é olhar especificamente para as diferentes formas de educação parental que foram desenvolvidas 

em recentes anos na UE, visto representarem uma nova ferramenta para ajudar os pais nas suas 

responsabilidades de educação dos filhos, que precisa de ser adicionalmente analisada e desenvolvida. 

Conforme sublinhado por organismos internacionais, como o Conselho da Europa (CE), a natureza da 

educação parental tem mudado profundamente, também devido ao papel dos géneros no seio da 

família e na sociedade, assim como à nova organização laboral e, por conseguinte, a educação da criança 

exige uma atenção e resposta adequadas por parte do Estado. Neste contexto, o objectivo específico 

do estudo é identificar políticas, programas e intervenções sobre apoio parental actualmente levadas a 

cabo pelos Estados-Membros da UE a nível nacional, para os comparar e partilhar algumas das 

experiências mais significativas e inovadoras neste campo.  

 

Os resultados do estudo serão apresentados por ocasião da reunião da Europa da Infância realizada em 

Lisboa em 31 de Outubro de 2007. 

 

 

1.2. Metodologia e conteúdo do estudo 

 

Em conformidade com o mandato e os objectivos antes referidos, o estudo realizou-se baseado nos 

seguintes passos: 

• identificação, recolha e análise de documentos internacionais. É importante começar 

pelos instrumentos internacionais que lidam com o apoio estatal à família, aprovados por 

organizações internacionais, tais como as NU e as que trabalham especificamente a nível europeu: a 

União Europeia (UE) e o CE. No que respeita às NU, o relatório analisa não apenas a CDC, em 

especial os artigos 5 e 18 da CDC, mas também o Debate Geral do Comité da CDC dedicado ao 

papel da família na promoção dos direitos da criança, as Directrizes relativas à comunicação de 

informações e o Relatório do SG das NU relativo às preparações e celebração do décimo 

aniversário do Ano Internacional da Família em 2004. Em relação à UE, o relatório apresenta uma 

breve sinopse das actividades realizadas neste domínio e descreve a abordagem desenvolvida pela 

UE em matéria de apoio à família, analisando o principal documento aprovado, enquanto para o 

CE, é apresentado um ponto de vista das suas principais elaborações em matéria de apoio à família, 

analisando o caminho da evolução seguido pelo CE ao desenvolver a sua abordagem a uma 

parentalidade positiva. 

• identificação, recolha e análise das Observações Finais (OF) do Comité sobre os últimos 

relatórios nacionais discutidos pelos 27 Estados-Membros da UE relativos à questão específica do 

apoio estatal à família; a análise das OF, identificando os pontos comuns, positivos e decisivos que 
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emergem com mais frequência das OF do Comité da CDC relativos a esta questão específica. O 

objectivo desta análise é identificar os resultados positivos alcançados pelos 27 Estados-Membros 

da UE e os obstáculos e desafios que ainda precisam de ser resolvidos no processo da completa 

implementação da CDC relativa a esta questão; a comparação dos pontos comuns positivos e 

decisivos que emergem com mais frequência das OF do comité da CDC. 

• pedido, recolha e análise de informação dos parceiros de ChildONEurope em matéria 

de políticas nacionais relativos a programas e serviços de educação da criança. O propósito 

desta medida foi colher informação dos Estados-Membros da UE sobre as políticas, programas e 

acções que estão presentemente a ser empreendidos sobre esta questão específica de apoio à 

família. A análise comparativa também toma em consideração a informação recolhida para a 

Conferência dos ministros europeus responsáveis pelos assuntos familiares, XXVIII sessão, em 16 

– 17 de Maio de 2006, Lisboa, Portugal "Changes in parenting: children today, parents tomorrow" 

assim como a do último relatório dos países da UE submetido ao Comité da CDC.  

 

O estudo divide-se em 5 capítulos: o primeiro é uma introdução com vista a explicar a origem, 

objectivos, metodologia e conteúdo do estudo, o segundo concentra-se nos instrumentos 

internacionais, o terceiro na CDC, no Comité e em especial nas CF, o quarto nas políticas nacionais 

sobre apoio aos pais e o quinto apresenta algumas conclusões. 

O estudo inclui em anexo a lista dos documentos internacionais dos sítios nacionais e internacionais 

relevantes da Web e uma bibliografia sobre apoio estatal à família. 
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2. Instrumentos internacionais 
 

2.1. Nações Unidas 

 

Diferentes documentos das NU tomam em consideração a questão da família e a CDC aprovada pela 

AG em 20 de Novembro de 1989 e ratificada por todos os Estados-Membros da UE é o mais 

relevante, não apenas entre esses documentos, como também entre todos os instrumentos 

internacionais. É importante salientar que estes documentos tratam da questão específica da educação e 

aconselhamento parentais no contexto mais alargado das políticas de apoio à família, pelo que 

esta parte do estudo tomará em consideração o modo como esta questão mais ampla é tratada nos 

documentos das NU.   

O 3.º capítulo do estudo é especificamente dedicado à CDC, em especial os artigos 5 e 18 que dizem 

respeito à questão do apoio à família, e também os documentos aprovados pelo Comité da CDC: um 

Debate Geral dedicado ao papel da família na promoção dos direitos da criança, Directrizes sobre 

comunicação de informações e as CF relativas aos últimos relatórios apresentados pelos 27 Estados-

Membros da UE. 

Entre os outros documentos das NU, é importante focalizar  a atenção no relatório do SG relativo às 

preparações e celebração do décimo aniversário do Ano Internacional da Família em 20043. O 

relatório fornece informações e análise adicionais da situação da família a nível mundial, assim como 

abordagens empreendidas, sobretudo por governos a nível nacional, à política da família e ao apoio à 

família. O relatório segue o processo imposto pela AG com duas resoluções: a primeira4 que visa, inter 

alia:  

• reforçar a capacidade das instituições nacionais para formular, executar e acompanhar 

políticas relativas à família;  

• estimular esforços para dar resposta a problemas que afectam e são afectados pela situação da 

família;  

• empreender estudos analíticos a todos os níveis e avaliações da situação e necessidades da 

família;  

• solidificar a eficácia dos esforços a todos os níveis para executar programas específicos 

relativos à família; 

• melhorar a colaboração entre organizações não-governamentais nacionais e internacionais em 

apoio da família. 

                                                 
3 A/59/176 Relatório do SG relativo às preparações para o décimo aniversário do Ano Internacional da Família em 2004 

e respectivo cumprimento. 
4 R/54/124 de 17 de Dezembro de 1999, Resolução da Assembleia Geral a reafirmar a importância do cumprimento do 

décimo aniversário do Ano Internacional da Família. 
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A segunda resolução5 visa solicitar ao SG que apresente um relatório provisório à Comissão para o 

Desenvolvimento Social na sua quadragésima segunda sessão e um relatório independente à Assembleia 

na sua quinquagésima nona sessão sobre a implementação da resolução e as preparações para a 

celebração do décimo aniversário do Ano Internacional da Família a todos os níveis.  

O relatório resume a informação recebida, apontando questões prioritárias de carácter geral para 

consideração da AG para o período que se segue ao décimo aniversário do Ano. Depois de brevemente 

considerar a evolução das circunstâncias da família, o relatório incide a sua atenção sobre as acções a 

nível nacional a favor da família. Considera abordagens à política da família, sugere a necessidade de 

estudos regulares a nível nacional sobre a situação da família e propõe acções para coordenação 

nacional de políticas e programas da família, assim como outras acções nacionais (reformas jurídicas, 

legislação e outras medidas, sensibilização pública, investigação, prestação de serviços e apoio a 

organizações não governamentais). 

O principal foco para a celebração do décimo aniversário do Ano Internacional da Família é colocado a 

nível local, nacional e regional. Na preparação para a celebração do décimo aniversário, muitos 

governos empreenderam uma série de medidas com implicações a longo prazo para as políticas e 

programas da família. O relatório também apresenta uma síntese das experiências de uma série de 

governos, assim como uma reflexão sobre as abordagens e boas práticas nas políticas e programas da 

família que podem fornecer ideias para as deliberações nacionais a planeamento para o futuro. 

O relatório indica que, para além das políticas desenhadas especificamente para dar apoio à família, 

todos os países têm um conjunto de políticas sociais, muitas das quais com incidência sobre as 

necessidades dos indivíduos, que também têm um impacto na família onde vivem esses indivíduos. A 

maior parte das políticas e programas sociais existentes concentram-se em indivíduos com pequenos 

ajustes feitos na sua concepção e execução para explicar a diversidade de estruturas familiares, dinâmica 

interna e culturas locais. Os programas e medidas em domínios, tais como o emprego, a habitação, a 

educação, a saúde e transportes devem ser avaliados não apenas em termos do modo como afectam os 

indivíduos, mas também com base na sua possível contribuição para resolver as dificuldades familiares 

ou questionando se promovem a estabilidade familiar, se asseguram a capacidade da família para se 

adaptar ou responder com eficácia ao seu ambiente, ou se reduzem as disparidades nas prestações à 

família em termos de seguro, impostos, serviços, educação e educação.  

Além disso, as preocupações da família são transversais e multissectoriais e frequentemente não podem 

ser tratadas apenas por um único Ministério sectorial. Sugere-se a criação de um organismo de 

coordenação nacional, composto por representantes de instituições públicas e civis que tratam de 

                                                 
5  R/58/15 de 13 de Dezembro de 2003, Resolução da Assembleia-Geral a requerer ao Secretário-Geral que submeta um 
relatório provisório à Comissão para o Desenvolvimento Social na sua quadragésima segunda sessão e um relatório 
independente à Assembleia na sua quinquagésima nona sessão sobre a implementação da resolução e as preparações para a 
celebração do décimo aniversário do Ano Internacional da Família a todos os níveis.  
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questões da família. O mecanismo de coordenação poderia ser um organismo consultivo que planeia, 

desenvolve e executa políticas e programas da família que visam incluir e integrar uma perspectiva da 

família nos Ministérios que podem requerer aconselhamento e assistência, podendo fornecer-lhes os 

conhecimentos especializados e o apoio técnico apropriado em questões da família. 

O relatório também sublinha a importância da convenção internacional ratificada pelos governos que 

têm de adaptar os seus códigos jurídicos às normas internacionais. Tem-se também feito um 

progresso significativo na esfera da legislação a nível nacional e local para melhorar as condições de 

vida e consolidar a segurança social e a estabilidade da família, especialmente as famílias com crianças. 

Muitos países promulgaram ou consideraram novas leis que beneficiam directamente a família. As leis e 

os projectos de lei indicam que existe um interesse especial em fortalecer as relações entre pais e filhos, 

em lidar com litígios familiares e conjugais, em ajudar as pessoas a conciliar a vida profissional com as 

responsabilidades familiares, em proteger as mães e promover medidas relacionadas com a saúde e o 

bem-estar dos membros da família. 

Um dos principais objectivos da celebração do décimo aniversário do Ano Internacional da Família, 

tem sido revitalizar a atenção pública dirigida para a família e renovar o apoio às políticas e programas 

da família. Esta atenção revitalizada e o apoio renovado deverão ser mantidos e ampliados através de 

uma campanha contínua de consciencialização pública e de esforços para converter a 

consciencialização em acção. 

Os serviços sociais incluem geralmente a prestação de educação e de formação, cuidados médicos, 

serviços de saúde reprodutiva, serviços de assistência social e serviços do mercado de trabalho. Muitos 

serviços são criados para fazer face a necessidades específicas de membros individuais da família sem 

prestar devida atenção ao contexto familiar. Os serviços sociais deveriam tratar a família como um 

parceiro fundamental na prestação de apoio aos membros da família que precisam de cuidados. 

Quando existem problemas que uma família não pode resolver só por si, os Estado e os sectores sociais 

têm de intervir, devendo, porém, concentrar os seus esforços em reforçar a própria independência da 

família e minimizar a sua dependência de serviços externos. Serviços eficazes deveriam ajudar a família 

a manter e consolidar as suas funções de prestação de assistência e reforçar a capacidade da família e 

das comunidades para lidar com responsabilidades. 

Muitos países prestam um determinado género de apoio financeiro à família, geralmente na forma de 

pagamentos directos, direitos a serviços especiais ou benefícios fiscais. Estes benefícios reconhecem a 

despesa que implica criar uma família e as dificuldades que enfrentam muitas famílias em conciliar a 

vida profissional com as responsabilidades familiares. Os governos devem pensar em aumentar os 

abonos familiares, tendo em consideração o rendimento da família e aplicando o princípio de equidade, 

concedendo abonos de família e incluindo crianças adoptadas entre as crianças que beneficiam destes  

abonos. 
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O presente relatório forneceu uma análise substantiva das questões relativas à política e programas da 

família, com base na experiência adquirida durante a preparação e celebração do décimo aniversário do 

ano Internacional da Família. Esta análise pode proporcionar orientação aos Governos à medida que 

desenvolvem outras políticas, programas e planos de acção nacionais sobre a família. Ao considerarem 

acções subsequentes relativas à família no acompanhamento do décimo aniversário, a AG poderia 

tomar em linha de conta as seguintes recomendações: 

• Ao integrar as questões da família em políticas e programas de desenvolvimento 

nacional, os Governos podem pensar em criar três pilares institucionais: primeiro, um 

compromisso nacional ao mais alto nível governamental, de preferência na forma de uma 

declaração ou proclamação, pelo Chefe de Estado; segundo, um mecanismo eficaz de coordenação 

nacional; e terceiro, uma legislação e serviços sociais adequados de apoio à família que tomam em 

consideração as condições culturais, ambientais, sociais e económicas do país; 

• Os Governos deviam manter uma parceria com as organizações envolvidas com a 

sociedade civil (incluindo organizações não governamentais, a comunidade académica, as 

sociedades e instituições profissionais, os sindicatos, as associações patronais, as câmaras de 

comércio e indústria, as profissões legais e médicas e outras partes interessadas), especialmente 

através da sua participação em mecanismos de coordenação nacional; 

• Uma vez que as NU desempenham uma função catalisadora e de apoio na consolidação e 

aumento do interesse pela família a nível nacional, regional e mundial, este papel pode ser melhor 

desempenhado, prestando assistência na integração das perspectivas da família no processo de 

desenvolvimento e dando apoio à acção nacional. A AG pode querer incentivar o Departamento 

dos Assuntos Económicos e Sociais a prestar assistência técnica aos mecanismos de coordenação 

nacional; a apoiar estudos de diagnóstico, a investigar e recolher dados; a trocar conhecimentos 

especializados e experiência em questões de família; a disseminar informação; a apoiar a 

implementação de redes a nível sub-regional, regional e inter-regional; a incentivar a coordenação de 

políticas e programas dentro do sistema das NU e com outras organizações intergovernamentais e 

não governamentais. O Programa das NU sobre a Família deveria realçar a promoção de causas, o 

desenvolvimento de capacidades e o apoio técnico aos Governos, a seu pedido, sobre a questão da 

família. 
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2.2. O Conselho da Europa  

 

O CE tem uma longa lista de actividades no domínio da parentalidade e do apoio parental. Um 

primeiro passo nesta direcção foi feito com a aprovação em 1975 pela Assembleia Parlamentar da 

Recomendação 751 (1975)6, em que a Assembleia Parlamentar recomendou que a Comissão dos 

Ministérios convidasse os governos dos Estados-Membros a adoptar políticas nos domínios do direito 

da família, da legislação social, do trabalho e educação, etc., com o intuito de promover a salvaguardar a 

igualdade entre homens e mulheres e uma genuína parceria entre eles no seio da família e da sociedade. 

Nesta recomendação é possível verificar-se um especial interesse pela evolução das condições da família 

para um modelo em que os parceiros casados partilham os seus direitos e deveres mais equitativamente, 

tendo ambos o direito de participar na educação dos filhos e em actividades assalariadas. 

O principal objectivo desta recomendação é “habilitar os pais a escolher entre ficar em casa e ter um 

emprego remunerado, sem prejuízo em qualquer dos casos para a educação dos seus filhos menores ou 

do seu próprio interesse em termos de segurança social e de outras prestações sociais”.  

Com esta intenção, a Recomendação também apresentava uma lista de propostas proactivas dirigidas 

aos Estados-Membros e relacionadas com a segurança social e fiscalidade, com a readmissão ao 

emprego, com a organização do trabalho e o aumento de infantários, especialmente de estruturas de 

guarda de crianças.  

A Assembleia Parlamentar acrescentou7 outras recomendações a esta primeira tentativa, sendo digna de 

mencionar entre estas a Recomendação 1074 (1988)8. Com efeito, através da sua comparação com a 

anterior Recomendação 751 (1975), é possível registar-se as profundas alterações que ocorrem nas 

estruturas e modelos familiares, caracterizadas não por uma relação diferente dos elementos do casal, 

mas por uma maior esperança de vida, uma súbita queda da taxa de natalidade, uma diminuição no 

número de casamentos e de novos casamentos, um aumento da taxa de divórcios, uma proliferação de 

famílias monoparentais, um aumento em outras formas de vida em comum, tais como a coabitação, e a 

evolução do papel da mulher. Além disso, factores externos, tais como alterações das condições 

laborais, a persistência de bolsos de pobreza estrutural, o aumento do desemprego, o uso de drogas 

ilícitas, a violência e delinquência, e a migração económica agravaram tensões dentro da família. Todos 

                                                 
6 Recomendação 751 (1975) relativa à posição e responsabilidade dos pais na família moderna e o apoio da sociedade, 

texto aprovado pela Assembleia em 24 de Janeiro de 1975. 
7 Recomendação 1074 (1988) relativa à política da família; Recomendação 1121 (1990) relativa aos direitos da criança; 

Recomendação 1443 (2000) relativa à adopção internacional: respeitando os direitos da criança; Recomendação 1501 
(2001) relativa à responsabilidade dos pais e professores na educação da criança; Recomendação  1551 (2002) relativa à  
construção de uma sociedade do século XXI com e para as crianças: acompanhamento da estratégia europeia para a 
criança (Recomendação 1286 (1996)); Recomendação 1639 (2003) relativa à mediação da família e igualdade de sexos; 
Recomendação 1666 (2004) relativa à interdição a nível europeu de castigos corporais da criança; Recomendação 1698 
(2005) relativa aos direitos da criança em instituições: acompanhamento da Recomendação 1601 (2003) da Assembleia 
Parlamentar. 

8 Recomendação 1074 (1988), relativa à política da família, texto aprovado pela Assembleia em 3 de Maio de 1988. 
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estes factores já afectavam as necessidades e os problemas da família na esfera social, exigindo uma 

abordagem diferente por parte do Estado com respeito à política da família. Em especial, a 

Recomendação requeria que o Estado prestasse mais atenção à criação de circunstâncias necessárias 

para o estabelecimento de uma “unidade familiar em que o indivíduo se possa desenvolver em 

segurança, solidariedade e respeito pelos direitos fundamentais”.  

Esta Recomendação, em conformidade com a anterior, recomenda que a Comissão dos Ministérios 

convide os Estados-Membros a adoptar políticas da família coerentes que assegurem o respeito da 

igualdade entre os sexos dentro da família e a protecção dos direitos da criança9. Em especial em 

relação às condições da criança, mesmo que tenha sido adoptada um ano antes da aprovação da 

Convenção das NU sobre os Direitos da Criança de 1989, a recomendação exige aos Estados que 

elaborem políticas da família tendo em consideração as necessidades de famílias jovens de escassos 

meios, e as que habilitem a criança a desenvolver-se em condições de habitação favoráveis e num 

ambiente propício, adaptando a infra-estrutura das cidades às necessidades das pessoas e a reconhecer o 

valor do trabalho doméstico e da educação feito por pessoas que ficam em casa com o especial 

propósito de educar os seus filhos. Realça a importância de reconhecer que a “principal 

responsabilidade de educar uma criança reside na sua família”. 

Além disso, faz-se referência ao desenvolvimento de políticas baseado num diálogo contínuo e 

estruturado entre as autoridades públicas e os pais, em especial recomendando a adopção de uma 

política da família nacional, que inclua um diálogo contínuo e construtivo entre os pais e as instituições  

de ensino, garantindo a igualdade de oportunidades para a criança, em particular as mais necessitadas, 

proporcionando um sistema de “patrocínio educativo”  para prestar assistência a pessoas não casadas 

em dificuldade para educar os seus filhos e melhorar as estruturas de prestação de cuidados para jovens 

crianças e adaptá-las às necessidades da família, incluindo as categorias especiais das que trabalham à 

noite.  

Aliás, devido à evolução das condições de trabalho, a Assembleia enfatiza a importância de se encontrar 

“um melhor equilíbrio entre actividades profissionais e a vida de família”, sugerindo planear e também 

garantir legalmente uma maior flexibilidade para o tempo de trabalho e assegurar a consolidação da 

‘‘licença parental'' como uma realidade comum em contextos nacionais.   

Esta actividade da Assembleia foi integrada pela Comissão dos Ministérios através da aprovação de uma 

vasta série de recomendações feitas aos Estados-Membros10, também neste caso o primeiro acto 

                                                 
9 A Recomendação 1074 (1988) foi aprovada um ano antes da aprovação da convenção das NU relativa aos Direitos da 

Criança de 1989, mas já se refere ao direito das crianças no seio da família, enfatizando a necessidade de acelerar o 
processo de elaboração da própria CDC.   

10 Recomendação (84) 4 relativa às responsabilidades parentais; Recomendação (85) 4 relativa à violência na família; 
Recomendação (87) 6 relativa a famílias de acolhimento; Recomendação (94) 14 relativa a políticas da família coerentes e 
integradas; Recomendação (96) 5 relativa à harmonização do trabalho com a vida familiar; Recomendação (97) 4 relativa 
à garantia e promoção da saúde de famílias monoparentais; Recomendação (98) 8 relativa à participação da criança na 
participação dos filhos na vida da família e social; Recomendação (2005)5 relativa aos direitos da criança que vice em 
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dedicado à condição da família precede a aprovação da CDC. Com efeito, o primeiro documento que 

lidava com a responsabilidade dos pais em relação à educação dos seus filhos foi aprovado em 1984. A 

Recomendação (84)198411 delineia uma lista de 11 princípios relativos à responsabilidade parental e 

aconselha os Governos a aprovar disposições legais em conformidade com esses princípios e a garantir 

a igualdade jurídica entre progenitores dentro de uma família.  

Nesta recomendação as responsabilidades parentais são consideradas como o “conjunto de deveres e 

poderes que visam assegurar o bem-estar moral e material da criança, em especial, cuidando da pessoa 

da criança ao manter relações pessoais com ela e proporcionando-lhe educação, pensão de alimentos, 

representação legal e administração dos seus bens”12. A recomendação concentra-se estritamente no 

aspecto legal e trata essencialmente do direito dos pais exercerem a responsabilidade parental em 

diferentes situações da família (i.e. dissolução do casamento, separação dos progenitores, nascimento da 

criança como filho ilegítimo fora do casamento, ligação da filiação legal criada por um dos progenitores, 

etc.). Contudo, muito embora a recomendação não faça qualquer género de referência a uma 

intervenção de apoio sociopedagógico prestado aos pais através de programas de educação e/ou de 

aconselhamento, em quase todos os princípios estabelecidos na recomendação, há uma referência 

explícita ao facto de que o exercício da responsabilidade parental deverá basear-se primordialmente nos 

interesses da criança (Princípio 2), sobretudo quando é necessário tomar uma decisão relacionada com a 

atribuição ou exercício de responsabilidades parentais e que afectam os interesses essenciais da criança, 

devendo esta ser consultada para ter a oportunidade de expressar a sua opinião. (Princípio 3). 

No que respeita a inclusão de apoio sociopedagógico aos pais entre as formas clássicas de apoio 

dedicado à família para uma parentalidade positiva, um passo em frente nesta direcção é a 

Recomendação (94)1413, em que, pela primeira vez, as actividades de aconselhamento e de orientação 

são mencionadas entre os serviços a prestar à família no âmbito da política preventiva da família. A 

recomendação sugere a delineação de um projecto e a adopção de uma política da família coerente e 

integrada em que o papel das autoridades públicas consiste em criar as circunstâncias conducentes ao 

aparecimento da uma unidade familiar onde o indivíduo se pode desenvolver em segurança, auto-

respeito e solidariedade, desfrutando dos direitos fundamentais num contexto legal, social, cultural e 

económico com acções baseadas nas necessidades das várias fases dos ciclos de vida da família. 

Recomenda-se que os Governos apoiem a execução de políticas da família coerentes e integradas 

assentes nos princípios de consulta,  coordenação, eficácia e flexibilidade. Estes princípios precisam de 

                                                                                                                                                                  
instituições residenciais e a Recomendação (2006)5 relativa ao Plano de Acção do Conselho da Europa para promover os 
direitos e plena participação de pessoas deficientes em sociedade: melhorando a qualidade de vida de pessoas deficientes 
na Europa 2006-2015; 

11 Recomendação R (84) 4 da Comissão de Ministros aos Estados-Membros relativa às responsabilidades parentais, 
aprovada pela Comissão de Ministros em 28 de Fevereiro de 1984 na 367ª reunião de Ministros-adjuntos) 

12 Princípio 1 da Recomendação (84)4. 
13 Recomendação R (94) 14 da Comissão de Ministros aos Estados-Membros relativa às responsabilidades parentais, 

aprovada pela Comissão de Ministros em 22 de Novembro de 1994.  
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ser aplicados de uma forma equitativa a nível local, regional e nacional, conforme apropriado, de modo 

a terem uma função coerente e integrada da política da família, ultrapassando fronteiras administrativas  

como um factor de coordenação de toda a acção empreendida que afecta a família. 

Na prática, a Recomendação (94) 14 sugere a implementação de uma política da coordenação e a 

harmonização de diferentes sectores que afectam os membros da família e a família como uma unidade 

(i.e.. segurança social, vida profissional, educação, ambiente, interesses do consumidor, cultura, 

habitação, tráfego, meios de comunicação social, turismo, etc.). Reconhece-se que a família desempenha 

um papel fulcral na promoção da solidariedade entre as gerações e os membros mais fracos da 

comunidade e a educação da criança de acordo com os valores fundamentais de uma sociedade 

democrática. Por estas razões os serviços de educação e mediação são considerados as ferramentas mais 

importantes para resolver conflitos familiares e a família também precisa que se lhe conceda a 

possibilidade de formar ou de aderir a associações de pais que partilham opiniões e expressam os seus 

pontos de vista sobre questões da família às autoridades públicas, sugerindo medidas que consideram 

ser do seu interesse. 

Todavia, uma iniciativa particularmente importante do CE que acrescentou novos elementos de 

discussão ao actual debate sobre esta questão do apoio sociopedagógico prestado aos pais através de 

programas de educação e/ou de aconselhamento é, sem dúvida, a Recomendação do CE (2006)19 

relativo a parentalidade positiva aprovada pela Comissão de Ministros em 13 de Dezembro de 200614.  

A Recomendação (2006)19 define “parentalidade”, como “todas as funções que competem aos pais 

com vista a educar e cuidar dos filhos”, registando-se uma patente viragem na definição, agora mais 

centrada na relação entre os pais e os seus filhos e uma diferença nas abordagens das recomendações 

anteriores que se concentravam mais na identificação das diferentes acções incluídas na educação dos 

filhos em vez da relação entre os pais e os filhos. Isto parece sugerir que é preciso considerar a 

parentalidade como uma interacção entre pais e filhos, promovendo uma abordagem que implica 

direitos e deveres para o desenvolvimento e auto-realização da criança. Pela primeira vez, a 

Recomendação  (2006)19 também fornece a definição de “parentalidade positiva” considerada como o 

comportamento parental que assegura a satisfação dos melhores interesses da criança “ou seja, 

desenvolvimento, capacitação, não-violência, proporcionando reconhecimento e orientação que implica 

a fixação de limites para permitir o pleno desenvolvimento da criança”. 

Esta Recomendação salienta como é importante para a criança crescer num ambiente familiar positivo e 

a responsabilidade do Estado em criar as condições adequadas para uma parentalidade positiva é 

igualmente sublinhada, enquanto se considera a família como a unidade primordial da sociedade e a 

parentalidade desempenha um papel essencial para o futuro da sociedade. A Recomendação incentiva 

uma abordagem integrada (harmoniosa) no processo de criar as condições necessárias para uma 
                                                 
14 Recomendação (2006)19 relativa à política de apoio à parentalidade positiva, aprovada pela Comissão de Ministros em 13 

de Dezembro de 2006, http://www.CE.int/t/dg3/youthfamily . 
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parentalidade positiva no melhor interesse da criança, incluindo uma acção de cooperação entre as 

autoridades públicas, os sectores económicos e sociais e a sociedade civil. Como consequência do 

Comunicado Final e da Declaração Política dos Ministros Europeus responsáveis pela família 

aprovados na 28ª sessão em Lisboa (Portugal) em 2006, a Recomendação (2006)19 considera a  “criação 

das condições certas” como as que asseguram o acesso ao material adequado, aos recursos psicológicos, 

sociais e culturais; que tomam as medidas para remover barreiras à parentalidade positiva, tais como 

políticas para promover uma melhor conciliação da vida profissional e familiar; e de modo 

determinante, a sensibilização do valor da parentalidade positiva dos pais, dos filhos e do Estado15. 

Os programas e políticas nacionais sugeridos precisam de ser adoptados com o intuito de se alcançarem 

três objectivos fundamentais:  

a) facilitar o acesso a materiais adequados e variados, a recursos psicológicos, sociais e culturais 

para todas as pessoas que educam crianças;  

b) eliminar todos os obstáculos existentes à parentalidade positiva; 

c) promover a parentalidade positiva através de acções de sensibilização.  

Em especial no que respeita o terceiro objectivo, convidam-se as autoridades públicas a promover 

iniciativas que visam sensibilizar as pessoas para o valor e importância da parentalidade positiva e 

assumir uma abordagem proactiva para fomentar a consciencialização de questões de parentalidade e 

para normalizar a participação em programas de parentalidade.  

Recomenda a adopção de uma abordagem de capacitação baseada na consulta e diálogo com os pais e 

no seu envolvimento e participação voluntários no espírito de uma parceria de trabalho, os quais 

deverão ser orientados no sentido de prestar apoio a três níveis: 

a) informal: criando e reforçando os vínculos sociais existentes e incentivando novos 

vínculos entre os progenitores e as suas famílias, vizinhos e amigos; 

b) semi-formal: habilitando as associações de pais e filhos e as ONG e activando uma série de 

grupos de auto-ajuda e outros grupos e serviços estabelecidos na comunidade; 

c) formal: facilitando o acesso aos serviços públicos; 

Ao cumprir as disposições e o espírito da CDC, a Recomendação promove o desenvolvimento de 

relações positivas entre pais e filhos baseadas no exercício da responsabilidade parental para optimizar o 

potencial desenvolvimento da criança, mais propriamente do que através do exercício da autoridade 

parental. A Recomendação reconhece tanto os pais como os filhos como detentores de direitos, 

confirmando o papel dos pais como guardiães dos direitos dos seus filhos, enquanto se considera o 

                                                 
15 Mensagens chave, Seminário: Promoção dos Direitos da Criança através de Políticas Positivas de Parentalidade, 

EUROCHILD/ Crianças na troca de membros da Irlanda do Norte, Belfast, 2007. 
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Estado como um garante final com a responsabilidade de apoiar o exercício da parentalidade positiva. 

Por conseguinte, a Recomendação convida os Estados a adoptar políticas pública relativas à 

parentalidade que apoiem a integração de questões relacionadas com a infância, reconhecendo as 

necessidades e interesses de todas as crianças, dependendo da sua idade, capacidade e nível de 

maturidade. 

Além disso, é necessário adoptar uma actividade combinada para promover a educação dos direitos da 

criança e parentalidade positiva, em particular para os pais que precisam de se tornar mais conscientes 

da natureza do seu papel, dos direitos da criança, das responsabilidades e obrigações que daí resultam e 

dos seus próprios direitos. Sempre em relação ao apoio dado à educação e aconselhamentos dos pais, a 

Recomendação requer a adopção de programas preventivos relativos às diferentes formas de maus 

tratos da criança, sensibilizando os pais para o grave problema e para as suas consequências no 

desenvolvimento da criança. Convidam-se igualmente os Governos a adoptar directrizes abrangentes e 

programas específicos para prestar assistência aos pais em conformidade com as situações da vida, a 

resolução de litígios, a gestão da raiva através de métodos não violentos e de técnicas de mediação. 

Todas estas questões precisam sempre de ser conseguidas através da intervenção baseada em 

actividades educativas e de aconselhamento as quais, com a Recomendação (2006) 19, se tornam uma 

das partes essenciais da actividade de apoio do Estado a favor da parentalidade positiva, que a 

Recomendação sugere executar através de uma abordagem de capacitação, baseada na consulta e 

diálogo com os pais no espírito do trabalho em parceria.  

 

2.3 União Europeia 

O interesse pela criança e pela sua família não se restringe ao Conselho da Europa. Existe actualmente 

também no seio da UE um interesse crescente nas políticas relativas à criança e à família e uma maior 

disponibilidade para as pessoas se envolverem em domínios previamente considerados como domínios 

domésticos exclusivos dos Estados-Membros. O interesse crescente nas políticas relativas à criança e à 

família parece dever-se a vários elementos: por um lado à realização da estreita ligação existente entre 

questões sociais e económicas e à necessidade da intervenção de políticas em áreas que afectam a 

família e a criança e, por outro, aos desafios16 e ao aumento da pobreza infantil num dos continentes 

mais ricos do mundo17.   

Aliás, parece que a maioria dos Estados-Membros já prioritizaram o desenvolvimento de estratégias de 

combate à pobreza infantil e à exclusão social, aprovando uma combinação de políticas com serviços de 

                                                 
16 População Eurostat e condições sociais http://epp.eurostat.ec.europa.UE.int. Livro Verde a confrontar a mudança 

demográfica publicada em Março de 2005, 
http://ec.europa.UE/employment_social/social_situation/green_paper_en.html . Comunicação do futuro demográfico 
da Europa — do desafio à oportunidade, aprovada pela Comissão em 12 de Outubro de 2006, COM (2006) 571. 

17 Relatório de progresso N.º 7 da Unicef, 2007 “Um resumo do bem-estar da criança nos países ricos” www.unicef.org/irc  
e no mesmo número, análise da Eurochild dos relatórios nacionais de 2006-08 relativos às estratégias de protecção social 
e inclusão social, Janeiro de 2007, Erradicação da Pobreza Infantil na UE? www.eurochild.org  
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apoio à família e que promovem o acesso dos pais ao mercado de trabalho e a conciliação do trabalho e 

da vida familiar como elementos essenciais18. Além disso, a evolução da composição demográfica das 

sociedades está também a influenciar a agenda de acções da UE, que está presentemente a incentivar 

uma resposta política de “renovação demográfica para encorajar as famílias a ter muitos filhos, assim 

como pretendem com o apoio estatal harmonizar o tempo de trabalho com a vida de família”.  Este 

tipo de atenção foi manifestado por ocasião de cimeira realizada em Bruxelas em 8 e 9 de Março de 

2007, onde os chefes dos Estados e dos Governos da União Europeia chegaram a acordo sobre a “Aliança 

Europeia para a Família”, conforme proposto sob a Presidência Alemã da UE19. Com a participação da 

Comissão Europeia, o objectivo da Aliança pretende ser o de se tornar uma arena de discussão para troca 

de opiniões e informações sobre iniciativas favoráveis à família entre os Estados-Membros da UE. O 

intuito é que a Comissão fomente uma “cooperação e parceria extensivas entre todas as partes 

interessadas com vista a alcançar um melhor equilíbrio da vida profissional, familiar e privada, 

transcendendo as iniciativas empreendidas pelos parceiros sociais a nível da União Europeia, e para 

desenvolver parcerias tendentes a facilitar o equilíbrio da vida profissional, familiar e privada, fazendo 

uso de novos recursos disponibilizados pelos Fundos Estruturais”20.  

Para dar um quadro nítido da actual situação, é preciso sublinhar que, em conformidade com o 

princípio de subsidiariedade, a UE não tem competência formal para agir em matéria de questões da 

família, excepto com respeito aos trabalhadores migrantes e aos seus membros familiares ao abrigo das 

disposições do Tratado da CEE relativo à liberdade de circulação. Contudo, muito embora os actores 

políticos a nível europeu continuem a manifestar relutância em tratar de questões que respeitam 

directamente a vida de família, as questões relativas à família e ao bem-estar estão presentes de forma 

transversal noutras áreas políticas de UE, tais como a exclusão/inclusão social, a empregabilidade, a 

coesão social, as pensões, a igualdade dos sexos e a migração. Por outras palavras, muito embora a vida 

e as relações familiares não constituam metas específicas das políticas da UE policies, várias das 

medidas implementadas noutros contextos têm um impacto no bem-estar da família21. 

Aliás, existe já um foco mais forte por parte da UE relativo aos direitos e à condição da criança, 

expresso especialmente através pelo seu reconhecimento como titulares de direitos na UE através da 

Carta dos Direitos Humanos Fundamentais (aprovada em 2000 e que ainda não está em vigor) e a 

introdução no ano passado da Comunicação Europeia “Para uma Estratégia Europeia relativa aos 

Direitos da Criança”22.  

A incorporação da Carta dos Direitos Fundamentais na Constituição da UE (aprovada em 2004, mas 

                                                 
18 Relatório Conjunto do CE relativo à Protecção Social e à Inclusão Social 2007 - 

http://ec.europa.UE/employment_social/social_inclusion/naps  
19  http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/March/0309BMFSJAllianz.html  
20 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões a promover a solidariedade entre as gerações, Bruxelas, 10 de Maio de 2007 COM(2007) 244 final. 
21 Hantrais L., Family and Welfare Policy Review, para a Comissão Europeia, Outubro de 2003.  
22 CE COM (2006) 367 final, 04 07 06 http://europa.UE/scadplus/leg  
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que ainda não está em vigor) representa muito especialmente uma promessa para proporcionar uma 

nova condição e marcha em frente para as políticas que tratam de questões da família. Com efeito, 

mesmo que a Carta reconheça a importância de respeitar as legislações nacionais, deixando aos 

Estados-Membros o ónus de elaborar políticas para garantir a harmonização do emprego com a vida de 

família, vai mais longe ao solicitar aos Estados-Membros que garantam a protecção jurídica económica 

e social à família. Introduzindo o conceito de direito para os membros da família na legislação europeia, 

a Carta convida os Estados-Membros a acompanhar não apenas a aplicação das políticas que 

influenciam a estrutura familiar, como também o impacto e eficácia destas políticas.  

A Comunicação “Para uma Estratégia Europeia para os Direitos da Criança” tem por objectivo final 

desenhar uma estratégia comum para a criança e, por conseguinte, para alcançar este objectivo ela visa 

identificar questões de urgente intervenção, integrar os direitos da criança em todas as actividades da 

UE, tais como ao projectar e implementar legislação e políticas, criar um Fórum Europeu para os 

direitos da criança como uma plataforma de debate e intercâmbio de informações, envolver a criança 

em tomadas de decisão e nomear um coordenador da UE para os direitos da criança com vista a haver 

neste contexto uma acção menos fragmentada. 

Uma primeira referência aos direitos dos membros da família de trabalhadores migrantes à protecção 

social, educação e outras formas de apoio social nos memos termos que os nacionais do país de 

acolhimento, está contida no Tratado da CEE (Tratado de Roma, artigo 3.2.2 relativo à eliminação dos 

obstáculos à livre circulação de pessoas entre os Estados-Membros) e nalguns regulamentos23 do 

Conselho Europeu a protecção social da família não foi oficialmente incluída em qualquer género de 

acção na UE até 1980, quando o Parlamento Europeu sugeriu que se desenvolvesse uma acção 

concertada neste domínio.  

A Comissão ocupou-se da sugestão do Parlamento e aprovou uma comunicação relativa a políticas da 

família, publicada em Agosto de 198924. Este documento foi o ponto de partida para medidas concretas 

(Recomendações ou directivas) referentes à família, que começaram a ser aprovadas na década de 90. O 

documento sublinha a importância da família e da sua sensibilidade às mudanças económicas e sociais 

na sociedade. Sugere a adopção de políticas comuns que dedicam especial atenção à protecção da 

criança, conciliando a vida profissional e a vida familiar ao partilhar responsabilidades e concentrando 

esforços em determinadas categorias familiares (especialmente famílias monoparentais, grandes famílias 

e famílias com baixo rendimento). A Comissão Europeia também enfatizou a importância de se fazer o 

                                                 
23 Alguns exemplos: Regulamento 1612/68 relativo à livre circulação dos trabalhadores dentro de Comunidade, aprovado 

pelo Conselho em 15 de Outubro de 1968, Jornal Oficial L 257, de 19 de Outubro de 1968;  Regulamento 1408/71 
relativo à aplicação dos regimes de segurança social a pessoas empregadas e às suas famílias que se deslocam dentro de 
Comunidade, aprovado pelo Conselho em 14 de Junho de 1971, Jornal Oficial L 149, 5 de Julho de 1971; Regulamento 
574/72 que fixa o procedimento para execução do Regulamento N.º 1408/71 (CEE) relativo à aplicação dos regimes de 
segurança a pessoas empregadas e às suas famílias que se deslocam dentro da Comunidade, aprovado pelo Conselho em 
21 de Março de 1972, Jornal Oficial L 074 de 27 de Março de 1972;  

24  COM (89) 363 final de 8.8.1989. 
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acompanhamento do impacto das políticas na família, com especial ênfase na protecção da criança. O 

teor da Comunicação continuou a ser por um tempo o objecto de intercâmbio de informações e 

consultas conjuntas em 1989, terminando na criação do Observatório Europeu das Políticas Nacionais 

Familiares, que adquiriu a nova designação em 1999 de  “Observatório Europeu das Políticas da 

Família”, tendo por campo de acção basicamente acompanhar tendências e desenvolvimentos das 

políticas da família nos Estados-Membros.   

Contudo, um primeiro e modesto resultado foi a Directiva do Conselho de 1992 para a protecção de 

trabalhadoras grávidas e a disposição da licença de parto25 e a Directiva relativa à licença parental 

199626, que reconheciam não apenas a necessidade de medidas comunitárias para conciliar obrigações 

profissionais e familiares, como também as dificuldades para ir ao encontro desta exigência. Três anos 

mais tarde, em 1999, e com a finalidade de implementar a comunicação intitulada “Uma estratégia 

concertada para modernizar a protecção social”27, a Comissão Europeia estabeleceu que: “A protecção 

social deve contribuir para a conciliação da vida profissional e familiar: o apoio às famílias e a possibilidade de conciliar a 

vida profissional e familiar não é apenas uma questão de igualdade de oportunidades para homens e mulheres, mas 

também uma necessidade económica à luz da mutação demográfica”. 

Em termos idênticos, uma Resolução do Conselho relativa à participação equilibrada do homem  e da 

mulher na vida familiar e profissional28 reacendeu o debate sobre as políticas sociais e familiares, 

contribuindo para uma mudança de objectivos para alcançar e identificar metas e medidas mais 

ambiciosas no domínio do direito da família. Um exemplo desta mudança pode encontrar-se no 

documento de trabalho da Comissão relativo ao reconhecimento mútuo das decisões sobre 

responsabilidade parental (Março de 2001)29 em que se dedica especial atenção à condição da criança e à 

necessidade de se adoptar o Direito da família a nível europeu, tendo em vista elaborar outras 

disposições para novas situações da família que surjam na sociedade contemporânea30.  

Assim, muito embora a legislação comunitária tenha desde há muito tomado em consideração os 

requisitos da vida familiar e os respectivos direitos, a sua aplicação relativa à liberdade de circulação de 

pessoas e trabalhadores na Europa conduziu à coordenação de regimes legais de segurança social31, 

incluindo prestações familiares e o direito ao reagrupamento familiar para os trabalhadores na União 

                                                 
25 Directiva relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das 

trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho, aprovada pelo Conselho em 19 de Outubro de 1992, Jornal 
Oficial L 348, de 28 de Novembro de 1992. 

26 Directiva relativa ao acordo-quadro relativo à licença parental celebrado pela UNICE, a CEEP e a CES, aprovada pelo 
Conselho em 3 de Junho de 1996, Jornal Oficial L 145 de 19 de Junho de 1996. 

27 COM (99) 347 final de 14.7.99. 
28  Resolução do Conselho e dos Ministros do Trabalho e da Solidariedade Social, reunião relativa à participação 

equilibrada de homens e mulheres na via familiar e profissional, Conselho de 29 de Junho de 2000, Jornal Oficial C 218 
de 31 de Julho de 2000. 

29 COM (2001) 166 final de 27 de Março de 2001. 
30 Comissão Europeia, Direcção-Geral para o Emprego e Assuntos Sociais, Unidade E.2, Prestações Familiares e políticas 

Familiares na Europa, Segurança Social e Integração Social, manuscrito concluído em Junho de 2002. Para um resumo 
geral:  

31 Comunicação da Comissão — Livre circulação de trabalhadores: beneficiar pela e potencialmente - COM (2002) 694. 
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Europeia, incluindo os imigrantes de países terceiros, com direitos para os membros da família32. 

Mais recentemente e na mesma direcção, a Estratégia de Lisboa adiantou mais uns passos com vista a 

reforçar acções na conciliação de vida profissional, familiar e privada e aumentar os níveis de emprego 

feminino. O Método Aberto de Coordenação nos domínios da protecção social e da inclusão social 

desenvolvido no âmbito da Estratégia de Lisboa dedica especial atenção à condição da criança pobre e à 

sua família e aos cuidados a longo prazo para pessoas deficientes. Conforme sublinhado numa recente 

Comunicação da Comissão Europeia a promover a solidariedade entre gerações, aprovada em Maio de 

200733, a igualdade de oportunidades representa o núcleo da Estratégia de Lisboa em relação ao 

contexto familiar, do mesmo modo que é enfatizada por várias iniciativas planeadas para 2007 e 2008, 

tais como: 

- O lançamento pela Comissão de uma segunda fase de consultas com os parceiros sociais, 

solicitando os seus pareceres sobre o teor de eventuais propostas legislativas e não legislativas 

desenhadas para ajudar a alcançar um melhor equilíbrio; 

- Uma série de medidas a ser implementadas em 2007 com vista a cumprir o mandato do 

Conselho Europeu para colocar uma especial ênfase no combate à pobreza infantil; 

- A aprovação pela Comissão de uma série de medidas para desenvolver e modernizar infra-

estruturas e serviços com qualidade para pessoas idosas dependentes; 

- Intensificar o debate relativo ao enquadramento social das sociedades europeias34 que 

proporcionam novas informações que podem ajudar a moldar a abordagem das respostas que 

as políticas da UE podem fornecer em termos de igualdade de oportunidade e acesso aos 

serviços de cuidados para todas as gerações. 

 

Muito embora esta última Comunicação reconheça que as políticas da família são da exclusiva 

responsabilidade dos Estados-Membros, a Estratégia de Lisboa é considerada como um 

enquadramento para a modernização das políticas da família através da promoção da igualdade de 

oportunidades e, em especial, através de uma melhor conciliação da vida profissional e da vida 

privada/familiar, que contribui para a participação feminina no mercado de trabalho.  

Por conseguinte e em síntese, muito embora a União Europeia não tenha uma política da família 

comum, atribui-lhe, contudo, uma grande importância, conforme é realçado pelas suas actividades 

legislativas numa série de áreas: migração e livre circulação, igualdade de oportunidades, legislação 

laboral e condições de trabalho, e protecção social, mas o principal cuidado de todas estas acções 

precisa ainda de se concentrar no equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, sem referir outras 

                                                 
32 Directiva do Conselho 2003/86/CE relativa ao direito de reagrupamento familiar. Directiva do Conselho 2004/38/CE 

relativa ao direito dos cidadãos da União e dos seus membros familiares para circular e residir livremente no território 
dos Estados-Membros, Jornal Oficial L 251, de 3 de Outubro de 2003. 

33 Ver a nota 15. 
34 Inventário da Realidade Social - COM (2007) 63. 
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formas de apoio dedicado, em especial, à dimensão sócio-educacional que continua a ser o foco 

principal desta apresentação. 
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3. CDC e documentos do Comité 
 

Este capítulo é dedicado à CDC, em particular aos artigos relacionados com o apoio à família e aos 

documentos aprovados pelo Comité da CDC focalizados nesta questão. 

O Preâmbulo da CDC declara que a família é “...o grupo essencial da sociedade e o ambiente natural 

para o desenvolvimento e bem-estar de todos os seus membros e, em particular, dos filhos” e que “para 

o pleno e harmonioso desenvolvimento da sua personalidade, a criança deve crescer num ambiente 

familiar, numa atmosfera de felicidade, amor e compreensão.” 

Além disso, a protecção da unidade da família é um dos princípios chave da CDC que dedica vários 

artigos à família, assim como aos cuidados alternativos da criança. 

Os artigos 5 e 18 proporcionam, em especial, um enquadramento para a relação entre a criança, os 

seus pais e o Estado, enquanto o art.º 20 se concentra nos direitos da criança privada do seu ambiente 

familiar e o art.º 21 na regulamentação do instituto de adopção.  

O Comité também dedicou um Debate Geral ao “Papel da família na promoção dos direitos da 

criança”, declarando que “Tradicionalmente a criança tem sido considerada como um membro da 

família dependente, invisível e passivo. Apenas recentemente é que se tornou “visível” e, além disso, o 

movimento está a crescer no sentido de lhe dar espaço para ser ouvida e respeitada. O diálogo, a 

negociação., a participação passaram para o primeiro plano de acção comum para a criança. A família 

passa a ser, por sua vez, o enquadramento ideal para a primeira fase da experiência democrática para 

cada um e todos dos seus membros individuais, incluindo a criança.”35   

 

 

3.1.  A CDC relativa à orientação dos pais e às capacidades de desenvolvimento da criança36 

 

Art.º 5.º  

Os Estados Partes terão de respeitar as responsabilidades, os direitos e os deveres dos pais ou, sempre que 

aplicável, os membros da família alargada ou da comunidade conforme determinado pelos costumes locais,  os 

tutores legais ou outras pessoas legalmente responsáveis pela criança, para proporcionar de um modo consistente 

com as capacidades de desenvolvimento da criança, a orientação e rumo no exercício pela criança dos direitos 

reconhecidos na presente Convenção. 

 

O Artigo 5 da CDC fornece uma definição flexível de “família” e introduz dois conceitos chave: 

“responsabilidades” parentais e as “capacidades de desenvolvimento” da criança. O artigo 

                                                 
35 Relatório relativo à sétima sessão, Setembro/Outubro de 1994, CDC/C/34, par. 183 et seq. 
36 Do “Manual de Implementação para a Convenção dos Direitos da Criança”, UNICEF, 2002, págs. 85-92 
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também expressa claramente a visão da criança como tendo direitos activos, enfatizando o exercício 

“pela criança” dos seus direitos. 

A responsabilidade primordial dos pais na educação dos seus filhos é reconhecida também noutras 

partes da CDC que estabelece limites estritos à intervenção do Estado e a qualquer separação da criança 

dos seus pais (artigos 3(2), 7, 9, 10, 18),  enquanto um dos objectivos da educação é o desenvolvimento 

do respeito pelos pais da criança (artigo 29). 

O primeiro aspecto importante a observar que resulta do artigo 5 é que proporciona uma compreensão 

flexível do conceito de família que reflecte a grande variedade de parentesco e de acordos 

comunitários no âmbito dos quais a criança é criada em todo o mundo. Este conceito foi especificado 

com maior clareza durante o Debate Geral do Comité sobre o papel da família na promoção dos 

direitos da criança, que declarou que “Ao considerar o ambiente familiar, a CDC reflecte diferentes 

estruturas familiares que resultam de vários padrões culturais e de relações familiares emergentes. Neste 

aspecto, a Convenção refere-se à família alargada e à comunidade e o conceito aplica-se a situações da 

família nuclear, pais separados, família monoparental, família de direito comum e família adoptiva.”37   

A este respeito deve reflectir-se sobre a Recomendação Geral 21 do Comité relativa à Eliminação da 

Discriminação contra as Mulheres exigindo a “proibição da bigamia e poligamia e a protecção dos 

direitos da criança”.38  

O Artigo 5 introduz o conceito de “responsabilidades parentais”, enquanto o art.º  18 requer aos 

Estados partes que “empreguem os seus melhores esforços” para garantir o reconhecimento do 

princípio de que ambos os progenitores têm responsabilidades comuns na educação e desenvolvimento 

da criança. Todavia, a CDC não fornece uma definição de “responsabilidades parentais,” embora pareça 

evidente de toda a CDC que essas responsabilidades têm de ser exercidas para apoiar a satisfação por 

parte da criança dos direitos reconhecidos na CDC.  

Além disso, as Directrizes do Comité da CDC para Relatórios Periódicos requerem informação relativa 

à “abordagem feita em termos jurídicos à responsabilidade parental, incluindo o reconhecimento das 

responsabilidades comuns de ambos os progenitores na educação e desenvolvimento da criança e que 

os melhores interesses da criança serão a sua preocupação básica.”  Solicita-se igualmente aos Estados 

que  “indiquem de que modo os princípios de não descriminação, o respeito pelas ideias da criança e o 

seu desenvolvimento na máxima extensão, conforme tratado pela Convenção, são tidos em 

consideração.”  

A implicação é que o conceito de responsabilidades parentais deverá ser objecto de reflexão e definição 

em termos legais, usando o enquadramento da CDC. 

O Artigo 5 especifica, além disso, que a orientação dos pais não pode ser entendida como sendo 

ilimitada, mas sim exercida “de uma forma consistente com as capacidades de desenvolvimento da 
                                                 
37 Relatório da quinta sessão, Janeiro de 1994, CDC/C/24, Anexo V, pág. 63 
38 Recomendação Geral 21, 1994, HRI/GEN/1/Rev. 5, p. 230. 
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criança” e tem de ser “apropriada”.  O conceito de “capacidades de desenvolvimento da criança” é um 

conceito chave da CDC que visa reconhecer que o desenvolvimento da criança para uma idade adulta 

independente tem de ser respeitado e promovido na infância. O uso deste conceito tem também 

evitado a necessidade que a CDC estabeleça limites de idade arbitrários ou definições de maturidade 

associadas a determinadas questões. 

O Artigo 5 tem também de ser lido em conjugação com o Artigo 19 desde que em nenhuma 

circunstância a orientação dos pais seja exercida com violência física ou mental e o comité tem 

consistentemente defendido o ponto de vista que os castigos físicos não são compatíveis com a CDC. 

 

 

3.2. A CDC relativa às responsabilidades conjuntas dos pais e à assistência do Estado39 

Art.º. 18  

1. Os Estados Partes empregarão os seus melhores esforços para garantir o reconhecimento do princípio de que 

ambos os progenitores têm responsabilidades comuns na educação e desenvolvimento da criança. 

Os pais ou, conforme o caso, os guardiães legais têm uma primordial responsabilidade pela educação e 

desenvolvimento da criança. Os melhores interesses da criança serão a sua fundamental preocupação. 

2. Para o propósito de garantir e promover os direitos apresentados na presente Convenção, os Estados Partes 

terão de prestar a assistência adequada aos pais e guardiães legais no desempenho das suas responsabilidades de 

educação da criança e terão de garantir o desenvolvimento das instituições, instalações e serviços de cuidados para 

a criança. 

3. Os Estados Partes empreenderão as medidas adequadas para assegurar que os filhos de pais que trabalham 

têm direito a prestações de serviços e instalações de acolhimento de crianças para os quais são elegíveis. 

 

O Artigo 18 regula o equilíbrio de responsabilidades entre os pais da criança  e o Estado, tratando 

em particular do apoio prestado aos pais no desempenho das suas responsabilidades. Este artigo tem de 

ser lido em conjugação com o Artigo 5 e com os Artigos 3(2) e 27 (a responsabilidade do Estado em 

prestar assistência aos pais para garantir que os filhos têm uma protecção e cuidados adequados e um 

padrão adequado de vida).  

Estes quatro artigos da CDC, considerados em conjunto, tornam claro que os pais têm uma 

primordial responsabilidade em garantir os melhores interesses da criança  como sua “preocupação 

básica”, mas que esta responsabilidade é circunscrita pelos direitos da criança ao abrigo da CDC e pode 

ser partilhada com outros membros da família mais alargada. O Estado tem de tomar medidas 

adequadas para prestar assistência aos pais no cumprimento das suas responsabilidade. Se os pais 

não tiverem essa possibilidade, o Estado tem de intervir para assegurar que os direitos e as necessidades 

                                                 
39 Do “Manual de Implementação para a Convenção dos Direitos da Criança”, UNICEF, 2002, págs. 243 - 253 
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da criança são satisfeitos. 

A protecção da família pelo Estado já tinha sido prestado pelo Estado nos termos doo Pacto 

Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais que declara no seu Artigo 10 

“Deve prestar-se a protecção e assistência mais amplas à família, que é o grupo natural e fundamental 

da sociedade, especialmente pelo seu estabelecimento e enquanto responsável pelos cuidados e 

educação dos filhos dependentes”. 

O Artigo 18 reconhece explicitamente as responsabilidades comuns de ambos os progenitores pela 

educação e desenvolvimento da criança. Este artigo transcende claramente a responsabilidade 

financeira, requerendo que ambos os progenitores desempenhem um papel activo na educação da 

criança. 

O comité salientou a importância deste princípio reconhecendo que a maior parte das sociedades só 

recentemente reconheceram que os pais, assim como as mães, podem e devem assumir o cuidado diário 

dos seus filhos e que as mães, assim como os pais, têm responsabilidades financeiras e direitos legais em 

relação aos filhos.  

Este princípio já fora reconhecido pela Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

discriminação contra as Mulheres (CEDAW), que no seu Artigo 5 exige que os Estados declarem “…a 

responsabilidade comum dos homens e das mulheres na educação e desenvolvimento dos seus filhos, 

ficando entendido que o interesse dos filhos é a principal consideração em todos os casos”. 

Para o comité, o Estado terá de empregar os seus melhores esforços para garantir o reconhecimento do 

princípio de que ambos os progenitores têm responsabilidades comuns pela educação e 

desenvolvimento da criança. 

O princípios das responsabilidades comuns aplica-se também no caso dos pais de filhos nascidos fora 

do casamento. O Comité tem frequentemente expresso a sua preocupação pelo vasto número de 

famílias monoparentais: uma preocupação que não se refere ao casamento, mas à necessidade dos filhos 

em terem ambos os pais activamente envolvidos na sua educação e à plausibilidade de pobreza para as 

crianças em famílias monoparentais.. 

De novo o princípio de responsabilidades comuns deve também aplicar-se quando os pais se separam, 

conforme explicitamente reconhecido no Artigo 9 da CDC que declara “...o direito da criança separada 

de um ou mais progenitores em manter com regularidade relações pessoais e contacto directo com 

ambos os pais, excepto se for contrário aos melhores interessas da criança.” Isto implica que a não ser 

que se prove em contrário, o envolvimento contínuo de ambos os pais na vida da criança é no seu 

melhor interesse. 

Por fim, o parágrafo 2 do Artigo 18 enfatiza a responsabilidade do Estado em prestar assistência 

adequada aos pais. Para o propósito de garantir e promover os direitos expostos na CDC, o Comité 

sublinha que o Estado prestará a assistência adequada aos pais e guardiães legais no cumprimento das 
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suas responsabilidades de educação dos filhos, assegurará o desenvolvimento das instituições 

instalações e serviços para cuidarem de crianças; tomará todas as medidas adequadas para garantir que 

os filhos de pais que trabalham têm o direito de beneficiar de serviços e instalações de apoio à criança 

para os quais são elegíveis.  

 

3.3. As OF do comité relativas aos Artigos 5 e 18 

 

Este parágrafo do estudo refere-se à análise das OF do Comité da CDC. Em primeiro lugar, a atenção 

incide mais nos resultados positivos mais frequentes, do que nas preocupações e recomendações mais 

frequentes do Comité relativas à questão específica do apoio à família – conforme designado pelo 

Comité – tidas em consideração e seguidas por uma explicação da abordagem à questão tratada. 

Um dos pontos-chave do estudo é a identificação dos resultados alcançados pelos 27 Países Membros 

da UE e os obstáculos e desafios, que continuam por ser tratados no processo de implementação da  

CDC em relação aos Artigos 5 e 18. 

O Comité dedicou grande atenção ao assunto do apoio à família, em particular no que respeita o 

princípio da orientação que os pais dão às crianças e a protecção que é devida à família pelo Estado 

(Art.º. 5 e 18) relativo aos quais publicou OF relevantes para os 12 Países Membros da UE40. 

O Comité fez observações positivas sobre uma série de iniciativas empreendidas pelos Estados neste 

domínio, em primeiro lugar a um nível legislativo, tais como leis e planos de acção sobre política 

familiar, em apoio à família com filhos e contra a pobreza e a exclusão social com vista a criar uma 

política global relativa à família e/ou tratando da questão da pobreza infantil 41, leis específicas ou 

emendas legislativas em matéria de abonos de família, licença paternal e custódia parental partilhada42. 

O Comité avaliou além disso  a criação de centros específicos de apoio à família através da prestação de 

serviços de aconselhamento e educação parental.43 

Não obstante estes resultados positivos, o Comité expressou a sua preocupação sobre as seguintes 

questões: 

• insuficiência de apoio pelo Estado à família em termos de educação e aconselhamento parentais; 

• insuficiência de apoio pelo Estado à família no que respeita o apoio económico e a prestação de 

serviços de apoio à criança; 

• respeito inadequado pelo princípio de que a criança deve manter contacto com ambos os pais,  

também no caso de separação e divórcio. 

                                                 
40 Bulgária, Chipre, República Checa, Finlândia, Alemanha, Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Roménia 

e Eslovénia 
41 República Checa, Portugal e Roménia 
42 Alemanha, Eslovénia 
43 Chipre, Irlanda, Eslovénia 
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O primeiro ponto já foi tratado pelo Comité nas OF dos 5 UE Países Membros da UE.44 

O Comité salientou a necessidade de preparar os pais para as suas responsabilidades e nas suas 

Directrizes para Relatórios Periódicos solicitou informações sobre programas de educação parental e 

sobre aconselhamento dos pais, e a maneira como o conhecimento sobre o desenvolvimento da criança 

e as suas capacidades de evolução são transmitidas aos pais e a outros responsáveis por crianças. As 

Directrizes também requerem informação sobre avaliação da eficácia destas medidas educativas.  

Os Estados foram convidados a prestar um aconselhamento eficaz e programas de base comunitária à 

família para melhorar a assistência social e o apoio as famílias para as ajudar com as suas 

responsabilidades de educação das crianças, para apoiar programas de educação parental, para 

implementar plenamente o programa de cooperação com a UNICEF ao melhorar a capacidade da 

família, em especial para pais de crianças desfavorecidas e também com vista a impedir o abandono e a 

institucionalização, assim como ajudar as famílias a proporcionar um rumo e orientação apropriados 

nos exercício pela criança dos direitos na CDC de um modo compatível com as suas capacidades de 

desenvolvimento e encorajando a criança a perceber que é titular de direitos45. O Comité também se 

concentrou na importância de melhorar a eficácia e a qualidade do apoio e aconselhamento 

profissionais para a família através da disponibilidade de pessoal qualificado e de recursos.46  

No que respeita o segundo ponto sobre o apoio económico e a prestação de serviços de apoio à 

criança, o Comité abordou esta questão nas suas OF para 5 Países Membros da UE.47 

O Comité declarou que o apoio económico do Estado referido no art.º 18 é obviamente apropriado 

para os pais que não têm possibilidade de assumir as suas responsabilidades de educar os filhos, quer 

seja ou não culpa sua. Por exemplo, solicitou aos Estados que adoptassem uma política da família que 

inclua segurança social para a criança e para a família, habitação e serviços sociais; que sejam empregues 

todos os esforços na maior extensão possível dos recursos disponíveis para apoiar a família nas suas 

responsabilidades de educar as crianças, para reduzir o número de pessoas que vivem em pobreza e 

para garantir o acesso à assistência  financeira de todas as crianças e pais. 

Todavia, o Comité tornou claro que a protecção referida no artigo 18 não deve ser interpretada como 

uma definição estreita, mas sim entendida como incluindo a responsabilidade do Estado para prestar 

assistência a todos os pais, “assegurando o desenvolvimento de instituições, instalações e serviços de 

apoio à criança”. Além disso, pede-se aos Estados que garantam “que os filhos de pais que trabalham 

têm o direito de beneficiar de serviços e instalações de apoio à criança para os quais são 

elegíveis”. 

Em relação a este último ponto, o Comité solicitou o estabelecimento da licença de maternidade e 

paternidade, assim como os serviços para a conciliação d vida familiar e profissional e os serviços de 
                                                 
44 Bulgária, Chipre, República Checa, Países Baixos e Roménia 
45 Bulgária, Chipre, Hungria, Itália, Lituânia, Países Baixos, Roménia 
46 Bulgária, República checa, Países Baixos, Portugal, Eslovénia 
47 República Checa, Grécia, Países Baixos, Portugal, Roménia  
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apoio à criança48.  

Por fim, o Comité recomendou aos Estados que garantissem o princípio de que a criança deve 

manter contacto com ambos os pais em caso de separação e divórcio49 e que os litígios para 

custódia dos filhos são resolvidos em tempo oportuno e no melhor interesse da criança.50  

 

                                                 
48 República Checa, Países Baixos, Portugal 
49 Chipre, República Checa, Irlanda, Eslovénia 
50 Finlândia, Alemanha, Grécia 
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4. Análise comparativa das políticas estatais da UE e programas de apoio 
parental 
 

4.1 O que significa o conceito de apoio parental 

Como já se referiu, o estudo concentra-se particularmente no apoio sociopedagógico dado os pais 

através de programas de educação parental e de aconselhamento. O estudo não toma em consideração 

as outras formas de apoio parental, tais como o apoio económico, serviços de apoio à criança, medidas 

de conciliação da vida profissional e da vida familiar.  Estas formas de apoio são incontestavelmente 

elementos chave no apoio dado aos pais, mas o objectivo do presente estudo é olhar especificamente 

para as diferentes formas de educação parental e de aconselhamento que foram desenvolvidas na UE 

em recentes anos, visto representarem uma nova ferramenta para ajudar os pais nas suas 

responsabilidades de educar os filhos que precisa ainda de ser analisada e desenvolvida.  

Conforme se indicou na introdução, este capítulo baseia-se na informação recebida dos parceiros da 

ChildONEurope, assim como de documentos do Conselho da Europa e dos relatórios nacionais 

submetidos ao Comité da CDC das NU. 

Por conseguinte, a referência feita no texto a projectos específicos realizados em diferentes 

países da UE não pretende ser exaustiva, mas visa apresentar diferentes tipos de experiências 

como uma base de reflexão e de partilha de conhecimentos sobre programas parentais na UE. 

Mais especificamente, as diversas formas de promoção da competência parental que serão analisadas 

incluem acções que visam melhorar o conhecimento dos pais das necessidades de desenvolvimento das 

crianças e as estratégias educativas dos pais (educação da família), assim como acções que visam ajudar 

os pais a lidar com situações ordinárias e difíceis da vida familiar (aconselhamento familiar). 

 

De um ponto de vista teórico, o apoio parental tem de ser incluído no quadro das ciências da educação 

e entre os objectos de uma disciplina designada “educação da família”. (Pourtois, Desmet, 1989; 

Durning, 1995). Esta disciplina trata do estudo e da intervenção em processos educativos intrafamília 

(relação pais - filhos), assim como intervenções extrafamília (serviços de relações parentais). 

Neste contexto, os programas de apoio parental são fundamentalmente dirigidos para contribuir para a 

preservação das funções familiares ao reforçar os serviços de apoio à família, mas os serviços não 

substituem os pais e as suas responsabilidades.   

Os princípios de responsabilidade pessoal, justiça e solidariedade formam a base da política da família. 

A especial ênfase colocada na igualdade dos géneros é considerada com um dos princípios da política 

da família e a sua aplicação coerente é o pré-requisito das prioridades identificadas, especialmente em 

apoio ao trabalho e à harmonização da vida familiar. O princípio do equilíbrio e da flexibilidade reflecte 

a necessidade de uma assistência equilibrada prestada à família em todas as fases do ciclo familiar. Por 

conseguinte, a assistência prestada à família deve consistir de diferentes tipos de apoio dependendo na 
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situação da vida da família em questão. Além disso, os programas parentais deviam apoiar os pais (pais 

e mães) independentemente da forma legal da família, com vista e impedir o tratamento preferencial de 

uma certa forma de família em detrimentos de outras. 

Os principais conceitos teóricos51 que emergiram da investigação realizada sobre programas parentais 

são os seguintes: 

• Procure forças e potencial e não apenas problemas, olhe nomeadamente para os recursos que mesmo as 

famílias em dificuldade podem ter e baseie-se nesses dados. Mesmo que este processo seja mais longo e 

difícil, a investigação tem demonstrado que os resultados são mais duradouros e é importante planear 

os recursos da comunidade envolvida antes de iniciar um projecto. (McKnight, Kretzmann, 1990). 

• Apoie as relações entre pais e filhos da vizinhança, nomeadamente reforce o apoio social, em especial, da 

vizinhança. Diz-se que a acção de trabalho social se baseia nos chamados cincos “C”: consulting, 

connecting, convening, constructing, coaching,52 ou seja, trabalhar numa lógica de programação participativa e 

partilhada, promovendo uma “proximidade de vizinhança” entre famílias.  

A lógica dominante parece não ser tanto e apenas trabalhar para reduzir os factores de risco, mas 

sobretudo consolidar os factores de oportunidade. (Dunst, Trivette, 1997).  

 

 

4.2 Enquadramento legal e organismos envolvidos na realização de programas parentais 

 

No que respeita o enquadramento legal, poucos Estados promulgaram legislação específica relativa a 

programas parentais. Podem encontrar-se referências neste contexto em legislações mais gerais, tais 

como relativas ao apoio parental (por exemplo, a Lei da Igualização dos Encargos Familiares austríaca, § 39c, 

1 de Janeiro de 2000) ou relativas aos direitos e protecção da criança (por exemplo, a lei portuguesa 

147/99 relativa à Protecção da Criança e de Jovens em Risco refere-se no artigo 41 aos programas de 

educação parental). 

Uma lei interessante é o Plano de Acção belga (Comunidade francesa) relativo ao apoio parental 

aprovado em Junho de 2006, que abrange os diferentes sectores envolvidos: social, educação, saúde, 

cultura e desporto. Este Plano tem três principais objectivos: promover as iniciativas existentes e dar 

informação sobre as melhores práticas; promover a formação dos técnicos envolvidos; desenvolver 

serviços susceptíveis de dar resposta às necessidades da família.  

Na Alemanha, na sua resolução 22/23.5.2003, a Conferência de Ministros para a Juventude sublinhou a 

necessidade de confederar os requisitos legais, financeiros e de perícia com vista a especificar os 

serviços de educação parental e para garantir o seu estabelecimento a nível regional e local. Também 

                                                 
51 Sobre esta parte, é favor o modelo de equilíbrio no “Apoio parental”, Ficha de informação, Centro Internacional NIZW, 

Maio de 2002 
52   Consultar, estabelecer contacto, reunir, construir, formar. 
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nos Países Baixos, o programam do Ministério para a criança e a família atribui uma elevada prioridade 

ao apoio parental.  

Também nos Países Baixos o programa do Ministério para a criança e a família  atribui grande 

prioridade ao apoio parental.  

Em Itália, a referência ao apoio parental pode encontrar-se na Lei n.º 285 de 28 de Agosto de 1997 que 

tem representado um dos principais instrumentos para implementar os direitos da criança e do 

adolescente. A Lei 285/97 declara que o Fundo pode proporcionar financiamento, entre outros 

programas, para projectos que perseguem objectivos, tais como a prestação de serviços preparatórios 

de apoio às relações entre pais e filhos para combater a pobreza e a violência, e fornecendo medidas 

alternativas para cuidar de crianças em instituições educativas e orientadas para a ajuda, considerando 

de igual modo crianças estrangeiras. 

Os objectivos que recorrem mais frequentemente nestes projectos realizados graças a esta lei incluem o 

seguinte: a promoção e o reforço de formas de auto-ajuda para a família, prestando apoio parental a 

famílias através da disseminação de uma cultura de partilha de experiências, colocando a ênfase na ajuda  

mútua e nas competências dos pais vistos como parceiros e não apenas como receptores – utilizadores 

da intervenção. Existem muito poucas intervenções com objectivos de criar “escolas parentais” 

baseadas na suposição de que é possível ensinar aos pais princípios divulgados por conhecimentos pré-

embalados em vez de resolver problemas. Além disso, as estratégias indicadas para alcançar os 

objectivos centram-se grandemente em realidades locais e vão desde ensinar mães a ler e escrever em 

áreas deprimidas no sul de Itália, a projectos experimentais em empresas como um apoio a mães 

solteiras para adquirirem acesso ao mercado de trabalho, e desenvolvendo a prática de visitas 

domiciliárias no período pós-parto, a prestar apoio pedagógico aos pais de crianças que não frequentam 

jardins-de-infância, criando estruturas orientadas para a família e jardins-de-infância em autogestão e 

redes de vizinhança, etc.  

De igual modo noutros países o quadro legislativo relativo ao apoio parental é representado não por 

uma determinada lei ou disposição específica, mas é confiado às autoridades governamentais que dão 

expressão às suas políticas através de actos ou circulares regulamentares. O que acontece muitas vezes é 

que essas actividades tendentes a promover o apoio aos pais não são obrigatórias, mesmo sendo 

recomendadas.  

 

No que respeita os organismos envolvidos na prestação do serviço, é possível distinguir três diferentes 

níveis de intervenção: existem organismos responsáveis pelo planeamento, organismos que financiam 

as actividades e organismos a quem é confiada a tarefa de realizar os diversos programas parentais. Os 

primeiros dois níveis de intervenção são geralmente realizados por autoridades centrais (e.g. os 

Ministérios competentes) e por governos locais, enquanto o último nível de intervenção é normalmente 
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confiado às agências locais, aos serviços locais e a organizações privadas, tais como ONG, associações e 

fundações. Algumas agências privadas também estão envolvidas na fase de planeamento. 

Por conseguinte, geralmente o próprio governo não administra programas parentais. As autoridades 

locais,  as escolas e as organizações voluntárias gerem uma grande variedade de programas parentais, 

usando com mais frequência financiamentos estatais.  

Uma tendência geral que se pode identificar é, por conseguinte, a da descentralização da prestação de 

serviços e programas parentais, enquanto parece em simultâneo neste domínio que a questão da  

integração pública e privada encontrou formas de expressão específicas e inovadoras.  

Nos Países Baixos, por exemplo, não existe um programa nacional ou padrão porque os municípios são 

responsáveis por oferecer programas e serviços de apoio parental. Contudo, em consequência da 

Operation Young, um programa de três anos sobre a reforma da cadeia de serviços de apoio à criança e 

a jovens, foi feita uma recomendação para que seja criado em cada município um Centro de Apoio á 

Criança e à Família, estando presentemente este processo em funcionamento.   

Alguns países também criaram organismos específicos, como por exemplo, o Reino Unido criou o 

Grupo Consultivo Nacional para solidificar a educação parental nas escolas, a Família Nacional e o 

Instituto Parental para Pais Médicos, enquanto a França criou Redes para ouvir, apoiar e aconselhar os 

pais (REAAP) (ver a caixa).  

_______________________________________________________________________________ 

BÉLGICA (Comunidade francesa) 

 

O  Birth and Children Office (O.N.E.) é um organimso de interesse público com personalidade 

jurídica, cujas funções estão definidas no Decreto de 17 de Julho de 2002.  

As funções do ONE são essencialmente de dupla natureza: fazer o acompanhamento da criança na 

relação com a sua família e ambiente social e prestar serviços de apoio de qualidade às crianças fora dos 

seus núcleos familiares. Entre as suas funções secundárias existe também a prestação de serviços de 

apoio parental. As seguinte iniciativas são algumas das mais importantes promovidas por ONE: 

Centros de consulta pré-natal podem ser integrados em complexos hospitalares, estando, porém, a 

maioria deles localizados nos distritos das cidades. O seu objectivo é assegurar de modo satisfatório o 

progresso das gravidezes, fazer o rastreio das mulheres grávidas e impedir os riscos de partos 

prematuras ou de bebés com peso a menos. O seu objectivo é também proteger a saúde da futura mãe 

e do feto, lutando em particular contra fumar e outras dependências para reduzir a mortalidade infantil 

e a da mão e para preparar a futura mãe para o nascimento e, para aquelas que pretendem, para o 

período de aleitamento. Os médicos do centro pré-natal e os trabalhadores médico-sociais (T.M.S. 

colaboram para prestar apoio parental e serviços médicos e sociais aos futuros pais. O TMS pode 

também fazer visitas domiciliárias aos futuros pais, se estes o solicitarem. 
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Durante a primeira visita, é dado à futura mãe um "Carnet de la Mère" (livro da mãe), para ser usado 

essencialmente durante as visitas ao centro pré-natal do ONE, junto do seu médico de clínica geral ou 

ginecologista, durante a sua estadia na enfermaria da maternidade, durante a visita a um dos 

trabalhadores médico-sociais do ONE (TMS).   

A Publicação "Devenir parents" (Tornar-se uma mãe/um pai)  

A publicação "Devenir Parents"responde a algumas das perguntas mais frequentes  dos (futuros) 

progenitores e sublinha a importância do papel desempenhado pelos pais. Contém informação sobre os 

seguintes tópicos: a importância da prevenção para o bem-estar da criança; educação sanitária; 

responsabilidades parentais e os direitos da criança; as diferentes abordagens ao nascimento.  

A Publicação "le carnet de l'enfant" (o livro da criança) 

Esta publicação fornece informação e sugestões relativas ao desenvolvimento da criança, ao seu sono, 

dieta, assim como outros tópicos relacionados com o seu bem-estar.  

Pontos de consulta para crianças e apoio domiciliário à família  

A sua função é promover o bem-estar de crianças saudáveis e fazer o acompanhamento do seu 

desenvolvimento até aos seis anos de idade. O objectivo desta consultas preventivas é garantir que as 

crianças tenham uma educação e desenvolvimento harmoniosos. Além de realizarem exames médicos 

preventivos, estas estruturas também promovem campanhas de educação sanitária e prestam apoio 

parental aos pais. 

 

FINLÂNDIA 

No projecto da FAMÍLIA diferentes níveis de actores locais são encorajados a criar mutuamente 

redes coordenadas para obter um benefício óptimo dos serviços necessários a uma família individual. A 

coordenação entre os organismos que prestam serviços ajuda a evitar a divisão de problemas, assim 

como a duplicação de serviços. O projecto está a ser realizado na área de uma série de municípios 

basicamente de forma semelhantes (reforma da estrutura do serviço), mas com aplicações diversas (e.g. 

apoio parental, educação sanitária eficaz, reforço do papel do pai). Os actores envolvidos estão nos 

serviços público da assistência social, dos cuidados de saúde, da escola, dos cuidados de saúde e sociais 

privados e nas organizações não governamentais. 

  

FRANÇA 

As REAAP (Redes para ouvir, apoiar e aconselhar os pais) foram criadas em Março de 1999 com 

o objectivo de dar apoio as pais na educação dos seus filhos e de consolidar e promover novas 

iniciativas através da criação de uma rede de todos os profissionais que lidam com a família. 

Em Abril de 2003, o Departamento de Saúde e de Segurança Social (DDAS) delegou a sua função 

como coordenador dos REAAP ao Child Benefit Office (CAF) do Departamento de Yonne, devido 

aos seus conhecimentos neste domínio, aos acordos existentes e à sua complementaridade com os 
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objectivos dos REAAP.  

Uma das prioridades da Acção Social do CAF da Yonne é o apoio à família, i.e., a prestação de 

assistência e orientação aos pais na educação dos filhos.   

No plano de desenvolvimento para o período de 2006-2009, os directores do CAF já confirmaram a 

sua disponibilidade para continuar a participar no projecto. 

 

4.3 Formas de oferecer programas de apoio parental  

 

A prestação de serviços e de programas relacionados com o apoio parental varia grandemente em toda 

a UE, desde países onde foram postos há anos a funcionar programas parentais abrangentes dirigidos a 

todos os progenitores, àqueles países que só agora começaram a criar programas neste domínio 

essencialmente dirigidos às famílias em risco ou a pais em dificuldade. 

Todavia, existe um reconhecimento geral que a criação ou a consolidação de programas parentais é 

necessária para fazer face às novas necessidades manifestadas pelas famílias de hoje. Conforme 

sublinhado pelos organismos internacionais, tais como o Conselho da Europa, a natureza da 

maternidade/paternidade tem sofrido profundas alterações, também devido aos papéis modificados 

dos géneros dentro da família e na sociedade, assim como à nova organização laboral, requerendo, por 

conseguinte, atenção e respostas adequadas. 

 

Um elemento comum que se pode identificar na variedade de programas e serviços prestados em toda a    

UE é a introdução de uma dimensão de apoio à família na prestação do serviços de saúde, em 

particular nos serviços relacionados com o planeamento familiar, a gravidez e a educação de recém-

nascidos. Como também foi reconhecido pelo estudo53 do Conselho da Europa, os serviços sanitários 

desempenham um importante papel em todos os Estados-Membros. Existem cursos sobre a 

preparação para o nascimento em todos os países e existe uma tendência crescente para também 

envolver os pais nestas iniciativas para promover a paternidade nas suas primeiras fases.   

Por exemplo, na Suécia cerca de 99 de todas as mulheres grávidas estão inscritas nos serviços de saúde 

maternais financiados pelo estado que oferecem aos grupos parentais uma média de seis reuniões. De 

todas as mães, aproximadamente 98 por cento participam durante a sua primeira gravidez e cerca de 60 

por cento durante a segunda gravidez. Os futuros pais participam mais ou menos na mesma medida. 

Métodos baseados em informação factual que visam melhorar a comunicação do casal parental são 

testados no âmbito de uma experiência piloto no serviços de saúde maternais.  

Visitas ao domicílio após o nascimento de uma criança estão também a tornar-se mais comuns (e.g. 

                                                 
53 Conselho da Europa, “Evolução da parentalidade: crianças hoje, pais amanhã”, a parentalidade na Europa 

contemporânea: uma abordagem positiva, Conferências dos Ministros europeus responsáveis pelos assuntos da família,  
XXVIII sessão , 16 – 17de Maio de 2006,  Lisboa, Portugal 
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Bélgica, Estónia, Países Baixos) e têm o duplo propósito de se assegurarem da saúde da criança e de 

ajudar os pais nas suas primeiras responsabilidades de educar os filhos.  

Por exemplo, na Eslovénia os assistentes de saúde têm tradicionalmente desempenhado um papel 

fundamental na educação e apoio parentais. todas as famílias recebem pelo menos uma visita dos 

assistentes de saúde dentro de 10-14 dias a contar do nascimento da criança. O papel destes assistentes 

é promover a saúde e fazer rastreio. Dão aconselhamento aos pais em questões, tais como o 

aleitamento, a imunização, o desenvolvimento da criança, dieta e assistência às crianças. 

Uma outra forma de apoio parental que é muito comum é a educação e o aconselhamento parentais 

que se pode prestar através de curso gerais, grupos de trabalho e conferências dirigidos a toso os pais 

interessados ou através de aconselhamento individual aos pais, a seu pedido. 

O objectivo destas iniciativas é ajudar e habilitar os pais, solidificando as suas competências parentais, 

assim como proporcionar-lhes um fórum para intercâmbio e discussão das suas experiências e 

dificuldades. Nalguns casos, estes programas também tratam especificamente a questão de superar os 

estereótipos relativos aos papéis da família tradicionais na família e na sociedade como um todo. 

Para este fim, um instrumento que é cada mais usado são as linhas telefónicas de apoio (e.g. Bélgica, 

Bulgária, Chipre, França, Alemanha, Hungria, Luxemburgo, Países Baixos, Roménia, Suécia, Reino 

Unido)  e também fóruns da Web.   

Em muitos países o aconselhamento pré-nupcial para casais jovens é oferecido por serviços ou 

associações associados à igreja. 

Uma outra forma de oferecer o aconselhamento parental é usar os serviços de apoio à criança ou a 

escola, vistos serem serviços essencialmente dirigidos à criança mas que também visam envolver os 

pais.  

Um importante papel é também desempenhado pelas associações dos pais que oferecem 

frequentemente redes que ligam as famílias, as redes comunitárias e os grupos de auto-ajuda dos 

pais.  

No Luxemburgo, cada escola primária e quase todas as escolas primárias (90 de 116 escolas) têm as suas 

próprias associações de pais ou comité dos pais. Uma federação está a reagrupá-las todas a nível 

nacional e a dar formação e fazer conferências obre diferentes assuntos para os pais de crianças na 

idade escolar que são membros de associações de pais locais.  

Em Espanha as associações de pais em escolas e federações destas associações, em conjunto com 

organizações privadas  e a igreja, gerem as designadas “escolas para pais”  

Nalguns casos, o instrumento de mediação da família e de mediação na escola é também usado para 

apoiar a parentalidade. (e.g. França, Bélgica, Itália, Luxemburgo). A competência e objectivos da 

mediação da família podem ser determinados com base nas leis nacionais. O aspecto mais decisivo é 

que a figura do mediador pode variar consideravelmente de país para país e de cultura para cultura. 
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Diferentes definições do papel, ou dos objectivos do papel, da mediação e dos objectivos da mediação 

podem levar a diferenças baseadas nas estruturas e serviços de cada estado. Esta falta de uniformidade 

pode fazer com que cada estado opte por uma definição “operacional” do papel, centrada apenas em 

resolver litígios e chegar a acordos (como frequentemente declarado nos textos), em vez de se centrar 

no processo de construção e de gestão de vida entre os membros da família.54 

Muitos países também implementaram campanhas de sensibilização através de programas de rádio e 

televisão, assim como de brochuras, folhetos, publicações e sítios da Web sobre educação parental.   

Na Áustria, por exemplo, foi lançada uma campanha de sensibilização em 2001 com o objectivo de 

introduzir o conceito de educação parental para todas as mães e pais e de despertar o seu interesse nos 

programas existentes, mostrando-lhes com os usar. A campanha incluía listas de endereços para famílias 

com crianças, escolas, jardins-de-infância e médicos, publicidade em jornais, programas de rádio, uma 

linha de apoio e um sítio da Web com informação sobre os programas existentes. No seguimento da 

campanha, o sítio da Web foi lançado de novo e alargado em Fevereiro de 2003. Desde essa altura, tem 

fornecido informação sobre educação parental e os seus efeitos na vida doa dia-a-dia, assim como 

orientação da criança a parentalidade não violenta. Existe também a possibilidade de intercâmbio em 

linha com outros pais e peritos.  

Na Estónia realizaram-se várias campanhas de sensibilização, tais como a campanha intitulada  

“Crescer em conjunto”, cujo objectivo foi promover a parceria e um melhor entendimento entre os pais 

e os jovens e uma segunda edição intitulada “Seja normal! Crescendo em conjunto” dirigida 

essencialmente para adolescentes e os seus pais para promover um melhor entendimento e criar 

relações positivas entre os adolescentes e os pais. 

Em simultâneo com estas iniciativas dirigidas aos pais em geral, todos os Estados promulgaram vários 

géneros de iniciativas de apoio parental para famílias em risco que já estão normalmente a cargo dos 

serviços sociais. Por exemplo, na Polónia as famílias que têm dificuldades ou que não têm possibilidade 

de suportar e/ou de cumprir as suas obrigações, têm direito a assistência psicológica, jurídica ou a 

outras formas de assistência segundo as suas necessidades individuais: terapia familiar, aconselhamento 

familiar ou qualquer outra forma de assistência social, entre outras. A principal tarefa dos centros de 

intervenção em situação de crise é restaurar o equilíbrio psicológico da família e a capacidade de lidar 

com os problemas sopor si, contrariando deste modo o estado de uma deficiência psicossocial crónica  

da família. Intervenção em situação de crise significa prestar ajuda psicológica instantânea, assistência 

jurídica ou outro género de assistência especializada e, nalguns casos fornecendo abrigo por um 

período de até 3 meses.  

Nalguns casos, foram criados programas para os pais com dificuldades específicas, como por exemplo, 

para pais com filhos com problemas de vários géneros de dependência (drogas, alcoolismo, jogo), para 
                                                 
54  Para mais informações: Family mediation in the European Union. (Mediação da família na UE), Secretariado 

ChildONEurope, Istituto degli Innocenti. 2005 (www.childoneurope.org) 
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pais separados ou divorciados (geralmente através do instrumento de mediação da família) ou para pais 

adolescentes. Um interessante exemplo de acção neste último caso é o Irish Teen Parents Support 

Programme (Programa de Apoio Irlandês de Pais Adolescentes) criado para  identificar e desenvolver 

modelos de boa prática em planeamento de serviços e fornecimento de serviços para pais jovens, 

especialmente para os considerados em risco. (ver a caixa). 

Muitos Estados também criaram programas de apoio e aconselhamento para necessidades especiais de 

pais adoptivos. No documento intitulado “Directrizes relativas a serviços pós-adopção” recentemente 

publicado pela ChildONEurope, esses programas e actividades são analisados em profundidade com o 

objectivo de definir alguns princípios partilhados e objectivos comuns relativos a sensível questão. Por 

um lado, declara-se que a necessidade de apoio e de acompanhamento das famílias adoptivas pode 

encontrar uma resposta nos serviços de apoio parental de carácter geral, ou seja, serviços não 

especializados. Por outro lado, reconhece-se que as famílias adoptivas – mesmo se forem famílias como 

todas as outras – expressam neste período específico necessidades ou problemas que precisam, pelo 

contrário, de intervenção específica.  

De igual modo, iniciativas específicas para mães solteiras estão geralmente presentes em todos os países 

e visam prestar apoio às mães e superar o seu isolamento. 

Todos os Estados também já promulgaram iniciativas ou serviços específicos para vítimas de violência 

familiar, especialmente crianças e mulheres, mas a análise deste assunto muito importante e difícil 

transcenderia o âmbito do presente estudo. 

_______________________________________________________________________________ 

ÁUSTRIA 

O Ministério Federal da Saúde, Família e Juventude subsidia cerca de 60 organizações que oferecem 

cursos de educação segundo determinadas normas de qualidade; cerca de 80.000 pessoas frequentam 

estes cursos. Uma vez que são necessários métodos de baixo limiar para disseminar a ideia de educação 

sem violência, brochuras e CD-ROM são também preparados e enviados a todos os jovens pais. Uma 

outra forma de educação dos pais de baixo limiar é um sítio da Web especial www.eltern-bildung.at, que 

é consultado por cerca de 325.000 visitantes.   

Além disto, no Verão de 2007 o Ministério iniciou um projecto-piloto para a educação dos pais no 

local de trabalho. Os educadores dos pais podem promover a educação parental no local de trabalho, 

quer seja simplesmente através da publicitação de cursos, conferências, e.g. usando os média da empresa  

(folhetos, quadros pretos, boletins informativos …) ou oferecendo uma conferência introdutória no 

local de trabalho. O objectivo é para os pais virem a perceber a importância da educação parental em 

primeiro lugar, e também a informação sobre locais onde podem encontrar seminários e como 

participar. O Ministério também organiza um seminário para os educadores dos pais discutirem 

maneiras de promover a edução parental a um limiar muito baixo. Para mais informações é favor 
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consultar o sítio: http://www.eltern-bildung.at/eb/service/adressen/Betriebliche_Elternbildung.php. 

  

 

BÉLGICA (Comunidade Flamenga) 
 
Nas grandes cidades da Flandres criaram-se “centros comerciais de parentalidade” para prestação 

de serviços abrangentes e colaborativos de todos os géneros de apoio parental, e.g. balcão de 

informações, linha de apoio parental, consultas de apoio parental, classes de parentalidade …   

Estes centros comercias de parentalidade oferecem uma série de serviços parentais a famílias com 

filhos de 0 aos 18 anos de idade em cada cidade. Esforçam-se por criar uma atmosfera amigável, não 

estigmatizante, convidando as pessoas a entrar e trocar impressões entre o pessoal e os visitantes. É 

oferecido às famílias um continuum de serviços, desde contactos ocasionais e aconselhamento mais 

intensivo num ou em mais ambientes acessíveis. Os serviços podem incluir visitas domiciliárias, assim 

como actividades sedeadas no centro. O vasto espectro permite ao pessoal do centro ajustar a 

diversidade e mistura de serviços para ir ao encontro das necessidades da família ao longo do tempo.   

Podem elaborar programas em resposta a necessidades locais, começando dos serviços existentes 

oferecidos pelos diferentes actores que organizam o centro comercial de parentalidade. Na Flandres, 

por volta do final de 2007, foram criados e subsidiados por Child and Family 13 centros comerciais de 

parentalidade baseados na colaboração entre agências. 

 

CHIPRE 

Desde 2006, o serviço de psicologia educacional do Ministério da Educação e Cultura desenvolveu um 

programa para formação aprofundada para pais em questões de comunicação dentro da família. O 

programa consiste numa série de 13 sessões de grupos de trabalho baseados em experiências, em que 

pessoas com uma formação especial do Ministério da Educação coordenam um grupo e cerca de  20 

pais em reuniões semanais de duas horas. A formação dos pais visa promover a saúde psicológica 

através da melhoria da qualidade da comunicação dentro da família e, além disso, entre outros, visando 

também reduzir a violência doméstica. 

 

GRÉCIA 

O programa nacional “Aconselhamento Parental” foi introduzido pelo Secretariado-Geral para a 

Educação de Adultos e implementado pelo Instituto de Educação Adulta Contínua.  O programa 

começou há dois anos. Durante o ano escolar de 2004-2005, 51 Escolas de Pais funcionaram no país 

com um total de 262 programas com uma duração de quarenta horas, 5.670 participantes e um 

orçamento de 800.000 euros. Para o ano de 2005-2006, o orçamento quase quadruplicou, um facto que 

permitirá desenvolver 1.440 novos projectos. A educação não violenta das crianças faz parte do 



37 
 

programa. O elemento positivo deste programa é o facto de os Conselheiros receberem formação em 

conjunto e usarem o mesmo material, em contraste com outros programas de educação parental 

geridos pelos municípios ou pelas ONG. Um outro aspecto positivo é que no processo de selecção é 

dada prioridade a áreas longínquas e necessitadas. 

 

ESTÓNIA 

O Centro de Família Tu e Eu tem por objectivo implementar o primeiro sistema educativo na 

Estónia para pais para melhorar as suas competências parentais. A meta das actividades é melhorar a 

consciencialização pública das competências parentais, implementar as actividades educativas via 

formação PET (eficácia parental) para pais e oferecendo aconselhamento para pais.  

O Centro de Família também oferece cursos para especialistas e.g., trabalhadores sociais da 

administração local e assistentes sociais para crianças, professores, etc., para estarem mais bem 

informados sobre as necessidades dos pais e melhorando a sua motivação para organizar cursos de 

formação para pais nas administrações locais.  

Tanto os cursos da família como os cursos de formação para especialistas são organizados em toda a 

Estónia. O Centro de Família tem mais de 50 formadores licenciados na Estónia.  

O Centro de Família funciona em estreita colaboração com o Ministério dos Assuntos Sociais da 

Estónia ao tornar os cursos disponíveis para um maior número de pessoas. O Centro também oferece 

possibilidade de aconselhamento de base informática, o que tem provocado reacções positivas.   

Um objectivo a longo prazo do Centro de Família Tu e Eu é tornar os cursos  disponíveis para todos os 

pais e defender a ideia da necessidade de melhorar as competências parentais e que é possível fazer essa 

aprendizagem.  

 

ALEMANHA 

PEP – Programa de prevenção para comportamentos problemáticos expansivos 

Este programa foi desenvolvido por J. Plück, E. Wieczorrek, T. Wolff  Metternich & M. Döpfner 

(2006).  Baseia-se no THOP: programa terapêutico para crianças com comportamento problemático 

hiperactivo e de oposição. 

O programa é fornecido e apoiado pela Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des 

Kindes- und Jugendalters (Universidade de Colónia), centros de assistência infantil e gabinete de 

serviço de assistência a jovens. 

Os seus principais objectivos são fortalecer as interacções pai-criança e professor-criança e melhorar as 

competências educativas dos pais com vista a reduzir o comportamento problemático expansivo das 

crianças. 

As pessoas a quem se destina o programa são os pais e professores de crianças de 3 a 6 anos de idade 

que exteriorizam comportamentos problemáticos. Período de implementação: 10 sessões de grupo de 
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90 minutos. 

O PEP consiste na formação dos pais e na formação dos professores. Ambos os programas de 

formação baseiam-se nos seguintes princípios: a) identificar problemas alvo individuais e desenvolver 

intervenções individuais na família e na escola; b) melhorar as interacções positivas pai-criança e 

professor-criança; e c) usar pedidos eficazes, reforço positivo e consequências negativas para reduzir o 

comportamento problemático da criança. Cursos de formação são oferecidos para grupos de 6 a 8 

participantes (pais ou professores). 

Existe uma versão de auto-ajuda do programa (ELSPEP), em que os pais recebem um livro do 

programa sobre o qual trabalham progressivamente. Em contactos telefónicos semanais com 

formadores, o progresso dos pais é acompanhado e as questões ou dificuldades com a aplicação do 

programa são clarificadas.  

O programa é avaliado em vários projectos na Universidade de Colónia (Prof. Döpfner) em cooperação 

com a UT de Braunschweig (Prof. Hahlweg) e com o apoio da Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG). 

http://www.pep-programm.de 

 

Triplo P – Programa Parental Positivo 

Este programa foi desenvolvido pela primeira vez em Brisbane, na Austrália, por M. Sanders seus 

colegas da Universidade de Queensland. 

O programa é fornecido pelo PAG Institut für Psychologie AG (desde 1999 como titular da licença do 

programa de educação na Alemanha) com o apoio de vários Ministérios regionais e muitas associações 

nacionais e instituições internacionais. 

As pessoas a quem se destina são os pais de crianças desde o nascimento aos 12 anos de idade e pais de 

adolescentes. 

Os pais podem ter acesso aos cursos Triplo P em centros de aconselhamento e em centros de educação 

familiar apoiados por diversas associações em instituições públicas locais e prestadores de serviços de 

saúde mental. 

Os seus principais objectivos são impedir as desordens comportamentais, emocionais e de 

desenvolvimento de crianças, melhorando o conhecimento, competências e a confiança dos pais, i.e., 

ensinando aos pais como construir uma relação positiva com os filhos, como promover o 

desenvolvimento da criança e como lidar eficazmente com situações difíceis e comportamentos 

problemáticos. 

O programa baseia-se na aprendizagem social, na teoria de desenvolvimento e cognitivo-

comportamental e na investigação sobre o risco e factores de protecção associados ao desenvolvimento 

de desordens sociais e comportamentais em crianças. 
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O modelo de intervenção baseia-se em 5 princípios fundamentais: a) oferecer uma interacção segura e 

interessante e ambiente de comunicação; b) criar uma atmosfera de aprendizagem positiva e 

estimulante; c) agir consequentemente; d) não esperar demasiado das crianças e delas próprias; e) 

considerar as próprias necessidades delas. 

O programa apresenta um enquadro de múltiplos níveis para adaptar a informação, o aconselhamento e 

o apoio profissional às necessidades das famílias individuais: Nível 1, campanha de informação para os 

pais baseada nos media sobre parentalidade positiva; Nível 2, informação e aconselhamento para uma 

preocupação parental específica (questão de desenvolvimento da criança comum ou problema de 

comportamento menor); Nível 3, foco pormenorizado de formação de competências  parentais 

(programa resumido combinando aconselhamento, ensaio e autoavaliação); Nível 4, foco alargado de 

formação de competências parentais (programa alargado para pais que requerem uma formação 

intensiva em parentalidade positiva); Nível 5, intervenção familiar intensiva (programa individualizado 

para famílias com problemas de comportamento infantil e disfunções familiares). 

Realizaram-se estudos de avaliação múltipla em diversos países onde foi implementado o programa 

Triplo-P (sobretudo na Austrália). Na Alemanha: Projectos de avaliação na UT de Braunschweig (Prof. 

Hahlweg), com o apoio da Deutsche Forschungsgemeinschaft e da Fundação Jacobs, em cooperação 

com a Universidade de Colónia (Prof. Döpfner). 

http://www.triplep.de 

 

IRLANDA 

Iniciativa Springboard 

Os Projectos de Apoio à Família Springboard foram criados pelo Departamento de Saúde e Crianças 

em 1998. Springboard é uma iniciativa de intervenção precoce de base comunitária para dar apoio às 

famílias. Todos os projectos Springboard têm uma estratégia geral de ser abertos e disponíveis para 

todas as famílias, pais e crianças nas suas comunidades, assim como uma estratégia mais específica de 

trabalhar intensamente com os que são mais vulneráveis. O trabalho de grupo visa influenciar as 

competências de desenvolvimento parental e pessoal através de uma vasta série de actividades. O 

trabalho de família inclui aconselhamento e terapia. Existem actualmente 22 projectos em 

funcionamento a nível nacional. O financiamento foi disponibilizado para desenvolver mais cinco 

Projectos Springboard em 2005. 

 

ITÁLIA 

Serviço de apoio à parentalidade para famílias com crianças em risco   
 

O objectivo geral deste projecto realizado no distrito de Porretta Terme é uma integração de vários 

serviços de modo a olhar de uma maneira integrada problemas que, pela sua complexidade e a presença 
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de vários factores de risco, exigem a contribuição de várias figuras profissionais.  

A tarefa do educador profissional (inserido num seminário multidisciplinar) envolvido no projecto é dar 

apoio à família e ser, em conjunto com ela, o seu porta-voz  para as necessidades familiares relativas ao 

processo de autonomização e crescimento da família.” 

Os objectivos específicos são os seguintes: observar a dinâmica relacional e educativa com vista a 

modificar a relação pais – filhos/filhas e a relação do casal;  estimular a família, através de uma 

actividade educativa específica, a tomar conta por si mesma de uma forma adequada da criança e das suas 

necessidades materiais e psicológicas; favorecer a integração do núcleo familiar no contexto social, 

ajudando-o a relacionar-se de uma forma adequada com as várias instituições de referência. 

O grupo alvo é composto de famílias com filhos temporariamente inseridos em institutos ou colocados 

em famílias de acolhimento e que precisam de intervenções de apoio e verificação da família de origem 

com a finalidade de uma posterior reinserção na família, crianças que acabaram de ser reinseridas na 

família de origem depois de um afastamento judicial ou consensual.   

Os objectivos e actividades indicados podem ser vistos como relevantes e coerentes, em particular o 

projecto está centrado na ajuda à família para recuperar uma relação educativa adequada entre os pais e 

filhos/filhas através de um apoio relativo ao aspecto intra-familiar (várias actividades de apoio pela rede 

formal e informal dos serviços comunitários). 

 

PAÍSES BAIXOS 

Opstap 

O objectivo do programa  Opstap ('Step-up') é habilitar os pais a estimular o desenvolvimentos dos seus 

filhos, em circunstâncias em que haveria de outro modo um risco de défice educativo. Os pais ajudam os 

filhos a prepara-se para a escola primária com uma série de exercícios e actividades que empreendem em 

conjunto com os filhos. Estas actividades ajudam a melhorar a qualidade de interacção mãe – filho, 

promover o interesse por aprender e desenvolver competências cognitivas e de linguagem.   

Opstap inclui reuniões de grupos e visitas domiciliárias de famílias com filhos jovens, O programa tem 

sido aplicado com êxito em diversas áreas de autoridade local holandesas há quase vinte anos.  

Profissionais formados são responsáveis pela forma e implementação do programa. Eles dão formação e 

ensinam os “paraprofissionais” que partilham a língua e cultura dos pais. Estes paraprofissionais são 

informalmente conhecidos como “mães da vizinhança”. Eles assistem a reuniões de grupo e fazem visitas 

aos pais (geralmente mães) em casa.  

O recente projecto de investigação pós-graduação empreendido por Cathy van Tuijl revela que o programa  

Opstap Opnieuw ('Step-up revisto': o nome usado de 1997 a 2003) chegou a muitas famílias nas 

comunidades turcas e marroquinas nos Países Baixos. Em geral, os programas de assistência social têm 

dificuldade de aceder a estas famílias,  por uma série de razões.   
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Em cada ano, muitos milhares de famílias participam no programa Opstap, que presta apoio parental e se 

esforça por promover o desenvolvimento da criança. Em muitos casos, os pais falam pouco ou não falam 

de todo holandês. A maioria só tem um educação padrão elementar e metade estão desempregados (alguns 

devido a doença ou incapacidade). Sem o programa, muitas crianças começariam a escola primária com 

capacidades cognitivas e conhecimentos linguísticos abaixo da média.  

 

Formação em casa por vídeo 

Formação em casa por vídeo (Video home training - VHT) é um método de aconselhamento em que as 

interacções entre pais e filhos são registadas e analisadas. Esta análise é feita entre o conselheiro e o (s) pai 

(s)  em conjunto e a gravação é o ponto de partida para o melhoramento da interacção entre os pais e os 

filhos. VHT é um programa de formação para famílias com filhos entre  0 e18 anos de idade em que 

existem problemas de comunicação e de parentalidade. VHT não é um programa orientado para 

problemas, mas dirigido para melhorar a comunicação básica e as competências parentais. Ver interacções 

positivas na gravação é um incentivo para melhorar a parentalidade positiva. Nos Países Baixos, VHT é 

executado em várias formas, tanto a curto como a longo prazo. Em muitos lugares o método é usado pelas 

enfermeiras locais como um instrumentos de apoio parental.  

 

POLÓNIA 

Grupos de trabalho para pais e filhos “Aprendemos uns com os outros” 

 

Estes grupos de trabalho organizados na escola primária de Bytom destinam-se a pais de alunos do 1º - 3º  

ano (idades: 7-9), que querem conhecer as necessidades, expectativas, alguns mecanismos e reacção a 

situações difíceis dos seus filhos. São também para as pessoas que querem melhorar a relação que têm com 

os seus filhos ou participar mais activamente no seu desenvolvimento. A série inclui 9 reuniões com 

intervalos de 2 semanas após as lições, tanto para os pais como para os filhos em simultâneo na forma de 

um seminário. 

 

O objectivo geral do seminário é introduzir exemplos para actividades que desenvolvem as competências 

educativas, enquanto os objectivos mais específicos incluem: mostrar aos pais e alunos formas de boa 

comunicação; introduzir o bom e o mau lado da influência dos media nas crianças; apresentar aos pais a 

importância de jogos educativos; mostrar aos pais padrões de actividades para compensar o sentimento de 

inferioridade dos filhos; tornar os pais consciente das coisas que os seus filhos acham importantes; 

apresentar aos pais tipos de exercícios que visam fortalecer os canais ‘WAK’ (cinestésico, auditivo e 

fonético) já existentes da criança.  

Os métodos utilizados incluem mini leituras, palestras, jogos, instrumentos audiovisuais. Para preparar a 
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avaliação do programa, foram elaborados questionários especiais para as crianças e para os pais.  

 

PORTUGAL 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 

O Centro foi criado em 2002 e tem por objectivo o estudo e prevenção de situações de risco social, 

assim como dar apoio à criança e a jovens em risco e às suas famílias. Este apoio é prestado dentro da 

comunidade através de equipas multidisciplinares. Existem actualmente 17 Centros de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental. 

Um exemplo do CAFAP é o centro gerido pela ONG ASAS sedeada em Santo Tirso, no Norte de  

Portugal que inclui, entre os diversos sérvios desenvolvidos para responder às necessidades da 

comunidade, também um Centro de Apoio Familiar e de Aconselhamento Parental. Este Centro tem 

por objectivo o estudo e a prevenção de situações de risco social e dá apoio a crianças e a jovens em 

situações difíceis e às suas famílias graças a equipas multidisciplinares.  

O Centro organiza duas linhas de actividades: i) a promoção da educação parental com vista a ajudar os 

pais a modificar o seu comportamento em relação aos seus filhos e ii) a formação parental focada na 

prevenção do comportamentos de risco social.   

No período de 2005 to 2006, deu-se apoio a 61 famílias e aos seus filhos (cerca de 131).  

No que respeita a metodologia, organizou-se um programa de acção que toma em consideração as 

necessidades específicas de cada família, também através de visitas domiciliárias e da “Escola de Pais”, 

um programa de educação parental  que visa consolidar as competências parentais. No período 

compreendido entre 2005-2006, 825 pais frequentaram a escola.  

 

ROMÉNIA 

O programa de educação parental “Educăm aşa” (Nós Educamos Assim) 

 

O programa foi desenvolvido com base num método unitário, acessível aos pais, elaborado e testado no 

Instituto Holandês de Assistência e Bem-Estar Social  

O objectivo do programa é a educação dos pais relativa à prevenção e/ou redução da negligência, abuso 

e  violência em relação à criança.   

Os objectivos do programa prevêem: 

- A melhoria das capacidades parentais para com filhos de idades compreendidas entre os 3 e 12 anos;  

- A formação de estagiários em matéria de educação parental e instrutores para os pais;  

- O crescimento do papel da escola na comunidade e do envolvimento da comunidade na vida da 

escola. 

O método foi adoptado pela Fundação “Os Nossos Filhos” na Roménia e experimentado, até ao 

presente, com muitos bons resultados  em Bucareste e em vinte e dois condados  no âmbito de alguns 
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projecto financiados pela Embaixada dos Países Baixos em Bucareste(período compreendido entre 

1998 e 2003) e a UNICEF (período compreendido entre 2000 e 2003). 

Até hoje, 679 formadores nacionais receberam formação e 4857 instrutores de pais, geralmente 

educadores, e 29.661 pais de 2167 jardins-de-infância e 236 escolas participaram nas classes.  

Começando com o ano lectivo 2004-2005, a extensão e desenvolvimento do projecto a nível nacional 

foram feitos no âmbito de um sistema de “tutorship”, i.e. um novo condado que integra o projecto 

recebe formação e é acompanhado por um condado que já foi integrado no projecto.  

Começando com a ano lectivo de 2006-2007, o Ministro da Educação e Investigação concluiu uma 

convenção de parceira com o Centro de Parceira para a Igualdade, no âmbito do qual os instrutores de 

pais do programa “Nós Educamos Assim” receberão formação para abordar este tipo de educação em 

reuniões de pais. 

 

ESLOVÉNIA 

O governo da Eslovénia facilita os programas educativos que são realizados por diversas organizações 

não governamentais: aconselhamento pré-nupcial para casais, aconselhamento a casais à espera de bebé, 

aconselhamento em matéria de crise familiar, etc. 

Entre esses projectos, o "Malčki Palčki“ (Anões Bebé) que foi implementado pela ONG SEZAM em  

1999 foi originalmente  e sobretudo destinado aos pais, mas também aos seus filhos. Consistia de cinco 

partes: Linha telefónica de apoio – uma linha de informação telefónica aberta aos pais para perguntas 

sobre bebés, crianças que começam a andar e crianças em idade pré-escolar, com um horário de 

funcionamento de 24 horas às sextas-feiras; serviço de aconselhamento organizado nas instalações da 

associação Sezam; o “Čajanka” (Tea Party) – reuniões de pais com o propósito de passarem mais tempo 

em conjunto, partilharem informações e conhecimentos (sobre planeamento familiar e gravidez, parto, 

terem bebés, crianças que começam a andar, crianças em idade pré-escolar, crianças mais velhas, 

adolescentes, protecção da criança, famílias modernas, etc.); defesa dos direitos das crianças nas relações 

entre instituições – crianças – pais; reuniões de pais, crianças, amas, futuras mães que reúnem 

informalmente famílias e incentivam a vida de família. 

 

ESPANHA 

Os programas concebidos por Bartau & Maganto (1999), García Bacete (2007), Máiquez et al. (2000), 

Martínez-González (1999), Radio Ecca (Canárias), Preescolar na Casa (Galiza) contam-se entre os 

programas parentais mais inovadores. Estes programas visam alcançar uma diversidade de objectivos, 

tais como: promover as competências parentais para educação de crianças pequenas, crianças entre os 6 

e 12 anos de idade e adolescentes, promover a literacia em casa, promover a parceira família – escola – 

comunidade, promover a co-responsabilidade na família, etc. A maior parte deste programas seguem 
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uma metodologia empírica, cooperativa e activa para permitir aos pais uma interacção e participação 

activa. Eles olham para o futuro, promovendo as mudanças cognitivas dos pais que lhes permitem estar 

mais conscientes do que se passa nas interacções da família e estão mais prontos para mudar os hábitos 

presentes que produzem interacções ineficazes.  

Os objectivos definidos para estes programas têm de ser coerentes com as necessidades educativas dos 

pais e famílias espanholas. Por isso, o Ministro Espanhol do Trabalho e dos Assuntos Sociais apoiou e 

publicou recentemente um relatório sobre Estratégias Parentais para Evitar e Lidar com os 

Conflitos Familiares (pais e crianças). (ver o parágrafo sobre o papel da formação e investigação). 

 

SUÉCIA  

De otroliga åren [Os Anos Incríveis], Programa de Educação Parental Comunitário (COPE) e 

KOMET [COMET] 

De otroliga åren [Os Anos Incríveis], Programa de Educação Parental Comunitário (COPE) e KOMET 

[COMET] são exemplos de programas interactivos que visam desenvolver a afeição e a ligação 

emocional numa relação entre pais e filhos.  

Estes programas são usados na Suécia para pais de crianças com idades compreendidas entre os 2 e 9 

anos.   

Estes programas ajudam e encorajam os pais a dar aos seus filhos uma atenção positiva, a serem claros 

da maneira como comunicam com os seus filhos e a encontrar maneiras bem pensadas de confrontar 

os filhos quando surgem conflitos. Os programas de interacção são geralmente levados a cabo em 

grupos de dez a quinze pais que se reúnem duas ou três horas uma vez por semana por um período de 

dez a quinze semanas. As discussões de grupo baseiam-se geralmente em situações quotidianas de pais 

e filhos que são mostradas num curto vídeo. Os pais discutem diversas maneiras de resolver a situação. 

Em seguida praticam as soluções entre si na forma de papéis que desempenham. 

Tarefas de casa são incluídas nos programas. Pede-se aos pais que tomem nota das alturas em que 

precisaram de um determinado talento e se foi eficaz. Pede-se-lhes também que tomem notas sobre a 

criança, o que os pode ajudar a tomarem mais consciência de como eles próprios reagem a diferentes 

situações que envolvem a criança. Pode também ajudá-los a ver mais claramente como a criança se 

desenvolve. 

Os programas de interacção não questionam a capacidade dos pais, tentando em vez disso utilizar e 

desenvolver a experiência adquirida de todos os pais no grupo. Frequentemente são os próprios pais 

que sugerem e discutem diferentes abordagens alternativas. Geralmente os programas não incluem 

soluções feitas apresentadas com uma “prelecção”. 

______________________________________________________________________________ 

No que respeita a idade das crianças, parece que a maioria das iniciativas empreendidas pelos 
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diversos países se dirige às famílias com filhos pequenos, sobretudo com idades compreendidas entre 0 

e 6 anos. No entanto, também há sempre exemplos de iniciativas específicas para pais de adolescentes e 

de crianças que começam a escola para lidar com características específicas destas fases da vida.  

________________________________________________________________________________ 

 

ALEMANHA 

Pais Fortes – Filhos Fortes (Strong parents – Strong children) 

O programa é proporcionado pelo Deutscher Kinderschutzbund, em cooperação com outras 

organizações de apoio à educação da família e apoiado pelo Ministério Federal da Família, Terceira 

Idade, Mulheres e Juventude (BMFSFJ). 

As pessoas a quem se dirige são as seguintes: pais de crianças em idade pré-escolar, escolar ou 

adolescentes, sendo possível adaptar o programa a grupos-alvo específicos (pais solteiros, famílias 

adoptivas, famílias em desvantagem social, etc.).  

O período de implementação é de 8 a 12 sessões (que duram 2 a 3 horas) com 12 a 15 participantes. 

Os principais objectivos são impedir e reduzir o uso de violência física e mental nas famílias através da 

promoção de competências parentais e solidificando os direitos e necessidades das crianças (e.g. 

permitindo aos filhos participar nas decisões da família). 

O programa baseia-se no princípio da “educação orientadora” (os pais estão conscientes da sua 

responsabilidade educativa e orientam os seus filhos no seu processo de desenvolvimento) e está 

estruturado em 5 passos: 

• Reflectir sobre os valores e crenças da família sobre a educação 

• Consolidar a identidade dos pais como educadores 

• Fortalecer a autoconfiança dos pais na sua capacidade de apoiar o desenvolvimento da criança 

• Definir regras claras de comunicação dentro da família 

• Habilitar as famílias a reconhecer e resolver problemas. 

 

Vários estudos de avaliação foram realizados em Munique (Katholische Stiftungs-Fachhochschule, Prof. 

Schatz), Remscheid, Aachen e Colónia (Fachhochschule Köln) 

http://www.starkeeltern-starkekinder.de  

 
IRLANDA 

Programa de Apoio a Pais Adolescentes (TPSP) 

O Departamento da Saúde e da Criança implementou uma iniciativa piloto no sector da saúde relativa 

ao Apoio aos Pais Adolescentes em 1999 e 2000 como parte da Estratégia Nacional de Investimento no 
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Apoio à Criança. O foi criado para identificar e desenvolver modelos de boa prática no planeamento de 

serviços e na prestação de serviços a pais jovens, especialmente aos que se consideram estar em risco. 

Ao mesmo tempo que se presta apoio prático, encorajam-se os pais jovens no seu novo papel, ensinam-

se-lhes competências que aumentam a sua confiança para desfrutar a parentalidade e a entender o 

desenvolvimento da criança. A investigação tem verificado que a maioria dos Pais Jovens entrevistados 

considerava que a Iniciativa os tinha ajudado no seu papel parental. Existe actualmente um total de 

cinco projectos TPSP em funcionamento a nível nacional. O Executivo dos Serviços de Saúde (HSE) 

foi financiado para desenvolver mais três projectos em 2005.  

__________________________________________________________________________ 

 

O acesso à maior parte dos programas e serviços parentais é livre de encargos, visto serem financiados 

por dinheiros públicos; alguns requerem o pagamento de uma pequena taxa dos participantes. As 

instituições privadas que não são financiadas pelo estado requerem o pagamento de uma taxa mais 

elevada. 

 

4.4 Os objectivos e conteúdo dos serviços e programas parentais  

Não obstante a grande variedade de programas parentais introduzidos em toda a UE, é possível afirmar 

que, em muitos países, os programas de apoio parental que analisámos têm a ver com a área da 

prevenção primária, nomadamente da promoção. Em geral os projectos concentram-se na capacitação 

dos pais e das famílias no contexto de parcerias de famílias e serviços e visando em simultâneo 

fortalecer as redes sociais.  

As actividades de prevenção variam também na base de metas específicas a alcançar. Vários Estados, 

por exemplo, colocam ênfase na prevenção do abandono de crianças (Dinamarca, Irlanda, Itália, 

Eslováquia). 

Nos Países Baixos presta-se muita atenção ao reconhecimento precoce de problemas em famílias para 

prevenir o sofrimento inútil da criança, as dificuldades para os pais e a escalada de problemas. Com este 

fim em vista, foi criado um ficheiro electrónico da criança para disponibilizar a informação mais 

rapidamente e numa maior escala. A partir de 1 do Janeiro de 2007 todos os recém-nascidos nos Países 

Baixos recebem os seus próprios ficheiros electrónicos dos serviços de saúde para jovens. Além dos 

ficheiros electrónicos haverá um índice de referência /caixa de risco onde vários sectores envolvidos 

com jovens podem reportar riscos e incidentes. Em conjunto, o ficheiro electrónico da criança e o 

índice de referência têm de assegurar que os riscos para as crianças podem ser melhor acompanhados e 

os problemas mais facilmente prevenidos.  

No Reino Unido tem-se verificado um interesse especial na contribuição dos programas parentais para 

ajudar as famílias e as crianças que podem estar a derrapar para um comportamento anti-social. O 
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sistema de justiça juvenil, administrado localmente, está a investir cada vez mais nestes programas, 

prevendo gastar mais de £4 milhões em 2006-07. O Plano de Acção governamental “Respeito”, 

publicado em Janeiro de 2006, compromete-se de um modo geral a melhorar a condição parental a 

nível nacional, assegurando que todos os pais, mas muito em especial os pais com filhos em risco de 

resultados negativos a seu cargo, recebam apoio precoce e apropriado de múltiplas agências.   

 
No que respeita ao conteúdo da educação e aconselhamento parentais, deve fazer-se uma especial 

referência à questão da pena corporal, visto esses programas incluírem normalmente uma parte sobre 

métodos educativos alternativos. Na UE, 11 também declaram a interdição da pena corporal por lei: 

Áustria (1989), Bulgária (2000), Chipre (1994), Dinamarca (1997), Finlândia (1983), Alemanha (2000), 

Hungria (2004), Letónia (1998), Portugal (2007), Roménia (2004), Suécia (1979). 

Além disso, o Supremo Tribunal de Itália declarou que toda a pena corporal, incluindo a doméstica, é 

ilegítima, enquanto na Grécia está em processo de formação um Rede para a Prevenção e Combate da 

Pena Corporal, que integra agências governamentais e não governamentais.  

 

A introdução destas disposições não visava tanto prever sanções ou penas, mas mais servir o 

desenvolvimento das capacidades parentais e criar um claro quadro de apoio. Estas medidas visam 

encorajar os pais a procurar assistência ao depararem-se com dificuldades com a educação dos filhos, 

assim como a incentivá-los a usar métodos alternativos de disciplinar os seus filhos. Ao mesmo tempo, 

estas disposições procuram reduzir o uso da pena corporal para disciplinar crianças, modificar a noção 

pública de pena corporal na sociedade e sensibilizar mais as pessoas para questões relativas à dignidade 

humana da criança. 

É interessante olhar para os efeitos que produziu esta legislação, em especial nos países que a tinham 

introduzido há muito tempo. Por exemplo, na Suécia, a investigação demonstra que a disposição teve 

um grande impacto na população. Um inquérito datado de 2000, em que se interrogava os pais sobre a 

sua experiência e atitude relativas à pena corporal, indicou que a pena corporal violenta de crianças, que 

poderia virtualmente causar graves ferimentos, tem diminuído consideravelmente como um meio de 

educar os filhos. Um estudo sobre a experiência das crianças do mesmo ano indica que o número total 

de crianças sujeitas a penas corporais diminuiu e que as crianças expostas a castigos é mito menor do 

que previamente.  

Em simultâneo com a introdução de leis que proíbem a pena corporal, organizaram-se campanhas de 

sensibilização em vários Estados, e.g., a Estónia organizou campanhas com slogans: “Não bata na 

criança” e “A criança não é uma boneca”. (ver a caixa). 

Na Roménia também foi organizada uma campanha intitulada “A violência gera violência” pela Salvem 

a Criança da Roménia (ver a caixa). 

_______________________________________________________________________________ 
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Letónia 

O programa de educação parental “Educação Emocional da Criança” realizada pela ONG “Centrs 

Dardedze” no âmbito do Programa do Estado para a Melhoria da Situação da Criança e da Família para 

o Ano de 2005 destinava-se a educar os pais sobre os métodos e princípios de educação da criança.  

No âmbito do projecto foi possível a 216 pais de diversas regiões da Letónia (entre os quais se 

contavam também pais de grupos de risco social) participar em 18 grupos de apoio para os pais. Além 

disso, os especialistas recebiam formação sobre a implementação do programa. 

O objectivo do programa é diminuir a violência contras a criança na família, assim como reduzir o 

castigo físico da criança. O programa destina-se aos pais com filhos com menos de 7 anos de idade, 

mas sobretudo para aqueles com dificuldade em controlar o comportamento da criança. Contudo, este 

programa é adequado para todos aqueles com vontade de aprender princípios parentais positivos e 

promover o desenvolvimento dos seus filhos.  

 

Roménia 

A violência gera violência 

Objectivos: 

- Promover a educação e formação positivas dos pais e profissionais que trabalham com 

filhos de outras pessoas para parar com o uso de pena corporal e do tratamento humilhante 

contra a criança e reduzir a incidência da pena corporal nas escolas e nas famílias. 

- Criar um grupo de personalidades de diferentes áreas profissionais para defender a 

mudança de mentalidade relativa à educação. 

- Encorajar os profissionais que trabalham com pais para os aconselhar e apoiar, de modo a 

deixarem de usar qualquer forma de pena corporal e tratamento humilhante contra os 

filhos. 

 

Actividades: 

d) Desenvolver um sítio para pais da Web regularmente actualizado, 

www.educatiefaraviolenta.ro. 

e) Elaborar materiais de informação para os pais; folhetos, brochuras, cartazes, spots 

televisivos e de rádio. 

f) Distribuir material de informação através do Secretariado Geral e agências com a ajuda da 

Rede Info Sănătate, estações de polícia, escolas, outras instituições. 

g) Difundir spots televisivos e de rádio em 5 canais de TV nacionais, 2 estações de rádio, 11 

cinemas, conferências, eventos. 
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h) Promover a campanha na imprensa: artigos em revistas especializadas, em jornais diários, 

anúncios em revistas, entrevistas e participação em espectáculos televisivos em estações 

nacionais e locais. 

i) Elaborar um Manual para os pais e especialistas, o folheto “O comportamento do meu 

filho. Guia de métodos para os pais”, o folheto “Esteja presente para o seu filho! Conselhos 

aos pais com filhos entre os 2 e 7 anos de idade”, o Guia Jurídico e o Guia de boas práticas 

para prevenir o abuso contra a criança. 

j) Traduzir manuais e pacotes de informação de fontes internacionais. 

_______________________________________________________________________________ 

 
4.5 O papel da formação e da investigação 

 

Muitos países revelam um forte interesse em investir na formação e investigação para assegurar um 

apoio adequado e eficaz aos pais. 

Para este efeito, o governo do Reino Unido decidiu criar a National Academy for Parenting 

Practitioners (NAPP). A academia, que será inaugurada no Outono de 2007, servirá para melhorar a 

qualidade dos serviços prestados aos pais, elevando os padrões e consistência da prática e divulgação de 

provas resultantes da investigação. Acima de tudo, a academia irá dar formação a profissionais que 

trabalham com pais nas escolas, serviços de saúde, serviços de apoio à criança e apoiar a inovação e a 

partilha de conhecimentos.  

Na Áustria, um grupo de trabalho criado pelo Ministério Federal para os Assuntos Familiares elaborou 

um plano de formação com vista a servir de base para melhorar o profissionalismo e assegurar a 

qualidade no domínio da educação parental. Este plano visa criar normas comparativas para pessoal 

especializado em toda a Áustria, para melhorar a qualidade dos programas de educação parental 

disponíveis.  

Em Espanha o Observatório Nacional da Infância realizou um estudo intitulado “Estratégias para 

prevenir e lidar com conflitos na relações familiares (pais - filhos” destinado a identificar a 

especificidade das necessidades educativas dos pais relativas às suas relações com os filhos (ver a caixa). 

Numa perspectiva regional, uma interessante experiência actual que está ser desenvolvida nas Astúrias, 

Espanha é o Observatório das Parcerias Família – Escola – Agentes Sociais, que é um programa 

longitudinal para promover a formação para o desenvolvimento social e a qualidade na educação. (ver 

caixa)  

Em Portugal um protocolo de cooperação foi assinado entre diversas instituições públicas e 

universidades para realizar uma análise das necessidades e elaborar modelos e preparar acção sobre 

educação parental.  

Na Suécia, o Governo encarregou o Instituto Nacional Sueco para a Saúde Pública de sugerir métodos 
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e programas de apoio e educação parentais. O Instituto fará o acompanhamento do desenvolvimento 

neste âmbito nos municípios e nas assembleias distritais na Suécia.  

 

Espanha 

Investigação “Estratégias para prevenir e lidar com conflitos nas relações familiares (pais - 

filhos) ”55 

Um dos relatórios de investigação mais recente elaborado em Espanha, entre um vasto corpo de 

relatórios de investigação e comunicações sobre a educação parental e da família é o relatório 

“Estratégias para prevenir e lidar com conflitos nas relações familiares (pais - filhos)” que foi 

patrocinado pelo Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais (2007). 

O estudo incide sobre a análise da informação de que os pais dispõem sobre as características de 

desenvolvimento dos seus filhos em várias idades, as suas competências de autocontrolo, a sua auto-

estima e assertividade no seu papel parental, as suas emoções e capacidades de comunicação, as suas 

estratégias de negociação com os filhos e resolução de conflitos, as suas estratégias para fixar limites e 

regras no comportamento dos seus filhos. Alguns dos resultados indicam que quase cinquenta por 

centro dos pais da amostra admite não compreender devidamente o comportamento dos filhos, 

especialmente quando são adolescentes e mais de cinquenta por cento manifesta preocupação sobre o 

que os outros podem pensar sobre o seu papel parental. Estes e outros resultados desta investigação 

sublinham a necessidade de apoiar os pais nas suas responsabilidades educativas em relação aos filhos, 

tratando de questões tais como a assertividades e a auto-estima dos pais, competências de comunicação, 

estratégias de negociação e resolução de conflitos. O relatório afirma que é apropriado promover a 

Educação da Família e programas familiares como meios comunitário de prevenção para apoiar a 

dinâmica positiva da família. Os investigadores também observam que a Educação da Família deve ser 

considerada como um domínio profissional específico para o qual são necessárias a formação e 

especialização a nível universitário (Martínez-González, Pérez-Herrero y Álvarez-Blanco, 2007). 

 

Observatório das Parcerias Família – Escola – Agentes Sociais  

Este Observatório é uma iniciativa da equipa de investigação sobre a “A Avaliação e a Intervenção 

Socioeducativa nas Famílias, Escolas e Comunidades” na Universidade de Oviedo, coordenada pela Dr.ª 

Raquel-Amaya Martínez-González. Tem estado em funcionamento há dez anos, desde o ano académico 

de 1997-98 ao presente. O seu principal objectivo é identificar as necessidades socioeducativas e 

promover programas de intervenção que possam contribuir para melhorar o desenvolvimento social e a 

qualidade da educação para a criança através da capacitação das famílias e escolas.  

                                                 
55 “Estrategias para prevenir y afrontar conflictos en las relaciones familiares (padres e hijos)”, Colecion Observatorio de la 

Infancia n. 3, Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales 
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Mais especificamente, as acções empreendidas até agora pelo Observatório estão relacionadas com: 

• Proporcionar aos seus membros estratégias e recursos que permitem aos pais, professores e outros 

instrutores comunitários habilitar a comunicação e participação em escolas e processos comunitários e 

desenvolver atitudes positivas para a colaboração; 

• Proporcionar aos pais, escolas, professores e outros instrutores comunitários estratégias que 

contribuem para a eficácia parental, prevenção do mau comportamento infantil e formação de 

professores; 

• Apoiar os instrutores comunitários na procura das melhores alternativas para responder aos 

desafios quotidianos na família e nas escola, e  

• Contribuir para a promoção e divulgação de conhecimentos nas principais áreas das parcerias escola 

– família – comunidade, quer seja a nível local, regional, nacional ou internacional, através de 

conferências, cursos, seminários para pais, professores e outros profissionais na área da educação, 

avaliação de programas e concepção de matérias electrónicos de aprendizagem.  

Entre as questões até agora tratadas no Observatório, devem referir-se as seguintes: 

• Estratégias para partilhar e viver em conjunto na família, na escola e na comunidade,  

• Compreender conflitos interpessoais e as suas implicações no desenvolvimento humano, na 

parentalidade, na família, na escola e nas parcerias pais – professores,   

• Compreender como a inteligência emocional funciona e os seus efeitos na parentalidade eficaz, 

no ensino e nas reuniões entre pais e professores,  

• Promover a leitura e a literacia na família;  

• Promover a informação e as tecnologias de comunicação relativa à literacia dos pais (ITC), e  

• Aprender sobre as diferentes áreas em que as parcerias família – escola – agentes sociais podem 

ser promovidas. 

 

 

REINO UNIDO 

Estojo de ferramentas para Comissários de programas parentais  

www.toolkit.parentinguk.org/guidance.php 

Trata-se de uma base de dados de programas parentais replicáveis, encomendada pelo Departamento 

para a Educação e Competências (então DfES) para a Parenting UK,56 para habilitar os Comissários 

de Apoio Parental na Inglaterra a localizar programas de apoio que se podem reproduzir para ser 

utilizados nas suas áreas locais. 
                                                 
56  Parenting UK foi criada em 1995 e é uma organização de membros para os que oferecem serviços parentais, 
promovendo a qualidade de provisão neste domínio. Informa, aconselha e regula o sector. Apoia o desenvolvimento de boas 
práticas a todos os níveis, oferecendo uma diversidade de serviços. Mantém uma rede de agências e profissionais no Reino 
Unido e actua como voz para os prestadores de serviços. 
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Os programas parentais definem-se em termos amplos como intervenções formais destinadas a apoiar 

a relação entre pais e filhos. Estes programas incluem a formação de profissionais. Os programas 

enumerados no Estojo de Ferramentas foram seleccionados em função dos autores / organizadores 

terem produzido provas que os programas foram avaliados como sendo de boa qualidade e 

comprovaram ser uma base de provas eficaz. Embora tenham sido empregues todos os esforços para 

ser o mais exactos possíveis, Parenting UK não é responsável pela informação relativa a cada programa, 

que foi fornecida pelo respectivo autor / organizador do programa. Se quiser contestar qualquer 

informação, é favor contactar o autor / organizador, dando conhecimento à Parenting UK. 

Ao rever as avaliações dos programas parentais os comissários irão considerar: se a avaliação é 

independente e objectiva, se foi empreendida por uma organização ou por rum indivíduo com a 

competência e conhecimentos adequados para fazer avaliações; pormenores dos resultados e eficácia. 

Para alguns dos programas, a Parenting UK disponibiliza uma Avaliação de Pares, redigida por um 

profissional experiente em resposta a questões padrão, em 

http://www.parentinguk.org/1/services/info-and-resources/toolkit 

 

A Publicação – O que Funciona no Apoio Parental 

Este Governo patrocinou a análise de provas das componentes eficazes do apoio parental, incluindo 

uma lista de programas parentais baseados em dados concretos. Pode aceder-se a esta informação em:   

http://www.prb.org.uk/wwiparenting/ programas de um âmbito de implementação a nível nacional e 

programas desenvolvidos a níveis regional e local. 

 

______________________________________________________________________________ 

4.6 Pontos críticos na prestação de programas e serviços parentais 

 

Um ponto negativo na prestação de programas e serviços parentais que foi indicado por vários países é 

a sua disponibilidade limitada em termos de distribuição geográfica ou da impossibilidade de chegar 

a todas as famílias interessadas devido à limitação orçamental dos programas de apoio parental. 

Uma outra tendência geral que se pode identificar é a prestação destes programas apenas ou 

essencialmente para famílias em risco e não como um instrumento geral de apoio a todos os pais 

nas suas responsabilidades de educação dos filhos.57 . 

Um outro ponto crítico tem a ver com a inclusão nestes programas de famílias migrantes. Por 

exemplo, a Dinamarca destacou especificamente este problema, a Hungria reconheceu que o papel de 

integração dos serviços sociais tem de ser reforçada pela habilitação do acesso da população de Roma 

aos serviços sociais do estado, e Irlanda referiu a importância do apoio familiar para viajantes. 

                                                 
57  E.g. Bulgária, Itália, Lituânia, Eslováquia. 
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Na Dinamarca, a atenção prestada às necessidades das famílias migrantes tem sido também muito 

desenvolvida. Em Janeiro de 2003, o Governo introduziu uma lei relativa à educação em dinamarquês 

para imigrantes adultos que entrou em vigor a partir de Janeiro de 2004, que melhorou 

consideravelmente a educação em condições culturais e sociais nos programas de língua dinamarquesa 

na Dinamarca.  

A dificuldade de criação de redes entre os diversos organismos envolvidos devido ao requisito de 

privacidade foi também salientada, em especial pela França.  

Por fim, as necessidades específicas das famílias monoparentais de pessoas com incapacidades deviam 

ser mais bem tratadas.58 

 

4.7. Directrizes para Trabalhar com Pais 

 

Muitas agências responsáveis por realizar programas parentais elaboraram documentos que contêm 

princípios e valores que devem ser seguidos na prestação de apoio e aconselhamento parentais e 

familiares. Estes documentos testemunham a consciencialização da importância de directrizes comuns e 

partilhadas nesta área.   

Em especial, estas directrizes salientam que os pais, quer sejam biológicos ou adoptivos, têm de ser 

considerados pelos profissionais como parceiros na área da protecção da criança. Os programas de 

apoio parental têm, por conseguinte, de ser considerados como um modo de capacitação das 

competências dos pais e nunca como uma forma para as substituir. 

 

O Conselho da Europa na sua Recomendação Rec (2006) 19 da Comissão de Ministros aos 

Estados-membros relativa à política de apoio parental positivo também indicou alguns princípios 

fundamentais das políticas e medidas nesta área, a seguir indicados: 

 

“As políticas e medidas no âmbito do apoio parental devem:  

i. adoptar uma abordagem baseada em direitos: o que significa, tratar as crianças e os pais como 

titulares de direitos e obrigações; 

ii. basear-se numa escolha voluntária dos indivíduos em questão, excepto quando as autoridades 

públicas têm de intervir para proteger a criança; 

iii. reconhecer que os pais têm uma responsabilidade primordial pelos seus filhos, sujeita aos melhores 

interesses da criança;  

iv. considerar os pais e as crianças como parceiros que partilham, conforme adequado, a criação e a 

implementação de medidas com elas relacionadas; 

                                                 
58  e.g. Hungria, Irlanda, Eslováquia 
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v. basear-se no envolvimento equitativo dos pais e respeito pela sua complementaridade;  

vi. garantir a igualdade de oportunidades para as crianças independentemente do seu sexo, situação, 

capacidade ou situação familiar;  

vii. ter em consideração a importância de um nível de vida suficiente para se ocupar de parentalidade 

positiva; 

viii. basear-se num conceito expresso claramente da parentalidade positiva; 

ix. dirigir-se aos pais e actores chave com responsabilidades sanitárias, educativas e sociais de apoio à 

criança e que também devem respeitar os princípios de parentalidade positiva;  

x. reconhecer os diversos tipos de parentalidade e situações parentais através da adopção de uma 

abordagem pluralista; 

xi. adoptar uma abordagem  positiva ao potencial dos pais, especialmente mediante a prioridade de 

incentivos; 

xii. pensar a longo prazo para garantir a estabilidade e continuidade da política;  

xiii. assegurar que o número de regras comuns de princípio a nível nacional ou federal é mantido num 

mínimo para promover a igualdade de normas a nível local e que existe uma rede local de serviços que 

fornecem medidas de apoio parental; 

xiv. assegurar a cooperação ministerial, incentivando e coordenando as acções nesta área dos diversos 

ministérios, departamentos, e agências envolvidos para implementação da política considerada coerente 

e abrangente; 

xv. ser coordenadas a nível internacional, mediante a facilitação de intercâmbio de conhecimentos, 

experiências e boas práticas na aplicação das directrizes relativas à parentalidade positiva.” 

 

A mesma Recomendação enumera um conjunto de directrizes qualitativas para profissionais:  

“i. o princípio da equidade e acessibilidade que deverá estar subjacente a todas as acções empreendidas;  

ii. o princípio de vir a ser parceiros dos pais, capacitando-os. A parceira pressupõe o reconhecimento da 

própria experiência dos pais e do conhecimento que têm dos seus filhos;  

iii. aplicação do conceito de parceria à cooperação e coordenação interdisciplinar entre agências, 

especificando as áreas particulares de actividade de cada departamento, proporcionando deste modo a 

partilha das instalações e trabalho numa rede transcurricular; 

iv. assegurar que a aplicação de serviços abrangentes é concebida em termos de apoio e assistência, 

encorajando a iniciativa familiar sem criar excessiva dependência. Por conseguinte, as energias e 

recursos das famílias devem ser apoiados, o que também significa que os profissionais devem actuar 

para apoiar os pais sem fazer juízos nem estigmatizar;  

v. construir a autoconfiança dos pais, melhorando as suas competências e potencial e motivando-os 

para ser informados e educados; 
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vi. habilitar a crianças a comunicar os seus sentimentos e necessidades, em especial crianças muito 

jovens e crianças com insuficiências de comunicação; 

vii. a importância da prestação de sérvios e de práticas profissionais, assegurando que a ênfase é 

colocada:  

- na cuidadosa formação dos profissionais em questão; 

- na avaliação contínua, tanto externa como interna (auto-avaliação); 

- continuidade de acção; 

- respostas baseadas na compreensão da criança e da família no seu contexto;  

viii. concepção de métodos para identificar factores de risco referentes à falha em prestar cuidados 

parentais a ser divulgados entre os serviços sociais, profissionais da saúde, profissionais que lidam com 

jovens, professores e pessoal encarregue da assistência à criança para lhes dar formação com vista a 

identificar famílias com problemas e oferecer apoio. Deve procurar-se sempre uma melhor 

coordenação entre serviços destinados a apoiar a família;  

ix. coordenação de medidas de implementação para separar os filhos dos pais, sempre que necessário, 

trabalhando com a família de origem (especialmente em parceria com os pais) para os permitir para se 

prepararem para aceitar melhor esta medida como um meio de assegurar os melhores interesses da 

criança. O objectivo de uma tal medida deverá ser, a devolução, se possível da criança ao seu ambiente 

familiar.” 

 

A nível nacional, Parenting UK 59, em parceria com entidades patronais e profissionais no RU elaborou 

em 2005 “Os Princípios e Valores do Trabalho com o Sector Parental”, a seguir  transcritos: 

• “A educação e o apoio parentais devem reflectir os direitos da criança enunciados na Convenção 

dos Direitos da Criança das NU (1989)  

• Os profissionais trabalham sempre em parceria com os pais  

• As mães, os pais e todos os que assumem papéis parentais são reconhecidos como tendo um 

conhecimento e informação únicos dos seus filhos  

• As crianças são da responsabilidade  da sociedade mais basta, assim como as suas famílias  

• O trabalho com os pais não deve implicar juízos de valor nem ser discriminatório e deve procurar 

capacitá-los, com base na sua força, conhecimentos e experiência existentes  

• A educação e o apoio parentais devem ser disponibilizados a todos os que desempenham um papel 

parental, devendo os profissionais envolver-se  neste contexto  

• O género, a diversidade cultural e as diferentes necessidades devem ser respeitados; o direito, a 

qualidade e a inclusividade são de fundamental importância para todos os que trabalham com pais  
                                                 
59  Parenting UK foi criada em 1995 e é uma organização de membros para os que prestam sérvios parentais, 
promovendo a qualidade de provisão neste domínio. Informação, aconselha e regula o sector. Apoia o desenvolvimento de 
boas práticas a todos os níveis, oferecendo uma diversidade de serviços. mantém uma rede de agências e profissionais no 
RU e actua como porta-voz dos prestadores de serviços.. 
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• Qualquer pessoa que trabalhe com pais deve ter uma formação específica para esse efeito 

• Boas práticas requerem reflexão e uma procura contínua da melhoria” 

 

As Redes Francesas para escutar, dar apoio e aconselhar os pais (REAPP) também elaboraram um 

projecto de uma carta nacional actualizada em 2006, na qual os profissionais se comprometem a::  

“1. Melhorar o papel e competências dos pais: responsabilidade e autoridade, autoconfiança, 

transmissão da história familiar, criação de pontos de referência, protecção e desenvolvimento da 

criança, etc.  

2. Certificar-se que tomam em consideração a diversidade dos núcleos familiares e das abordagens 

parentais e a reconhecer o papel de cada progenitor na educação dos seus filhos.  

3. Favorecer o relacionamento entre os dois progenitores e, para este efeito, promover todas as formas 

de apoio em que ambos os progenitores estão presentes e colaboram 

4. Encorajar a pessoa encarregue dos centros e estruturas frequentados pelos pais a acolher e promover 

novas iniciativas, garantindo que esses centros estão abertos a todos os pais, convidando pessoas de 

diferentes origens, gerações e grupos sociais, profissionais e culturais.  

5. Respeitar,  na elaboração e implementação de acções desenvolvidas no quadro da REAAP, Rede de 

Apoio Parental, o princípio da neutralidade política, filosófica e denominacional .  

6. Construir e passar a fazer parte da mais abrangente parceria possível sem substituir, mas integrando, 

os outros parceiros e instrumentos jurídicos comuns, que prestam apoio parental.  

7. Confiar na rede disponível e competente de parceiros, voluntários e profissionais que partilham o seu 

compromisso para ajudar famílias, mantendo sempre o respeito pelas pessoas e pela sua independência, 

que já desenvolveram conhecimentos e competências neste domínio.  

8. Participar na vida do departamento e na construção de um sistema comum para viabilizar a 

divulgação da informação, a avaliação de iniciativas e, com base no know-how existente,  contribuir 

para o desenvolvimento transparente rigoroso deste movimento, dando-lhe visibilidade.” 
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5. Conclusões 
 

O presente estudo salienta que foi dada, em recentes anos, uma atenção específica e crescente à questão 

do apoio à família pelo Estados tanto a nível internacional como nacional. 

Através da análise de instrumentos internacionais é evidente que as questões relativas ao apoio familiar 

pelos Estados-Membros da UE representam um domínio de atenção e preocupação crescentes por 

várias razões, que vão desde a realização da estreita ligação existente entre questões de ordem social e 

económica e a necessidade da intervenção de políticas nas áreas que afectam a família e a criança, até 

aos desafios demográficos, ao aumento da pobreza infantil e às mutações da estrutura familiar e do 

papel dos géneros.  

As Nações Unidas fazem, através de uma diversidade de instrumentos, uma série de recomendações 

que visam dirigir as intervenções do Estado, salientando o seu papel essencial como garantes, 

facilitadores e promotores de todas essas acções que visam remover os obstáculos que impedem os pais 

de cumprir o exercício positivo e pleno do seu papel parental. Contudo, estes documentos tratam 

apenas da questão específica da educação e aconselhamento parentais num contexto mais alargado das 

políticas de apoio familiar, baseado no respeito dos princípios fundamentais dos direitos da criança 

enunciados na das CDC.  Tendo em consideração que a UE, embora não tenha política familiar 

comum, uma vez que as políticas da família são da exclusiva responsabilidade dos Estados-Membros, 

ela confere-lhe grande importância, conforme salientado pelas suas actividades legislativas num 

conjunto de áreas: migração e livre circulação, igualdade de oportunidade, legislação laboral e condições 

laborais, e protecção social. Todavia, a principal preocupação em todos estes actos continua a ser a 

questão da conciliação entre a vida profissional e familiar, sem referir outras formas de apoio dedicado, 

em especial, à dimensão socioeducativa. Conforme sublinhado na recente Comunicação da Comissão 

Europeia a promover a solidariedade entre gerações (Maio de 2007), a Estratégia de Lisboa é 

considerada como um enquadramento para  modernização das políticas familiares através da promoção 

da igualdade de oportunidades e, em particular, para uma melhor conciliação da vida profissional e 

familiar, contribuindo para a participação da mulher no mercado de trabalho.  

Podemos observar que não existe uma referência específica às formas socioeducativas de apoio do 

Estado à vida familiar nas actividades da UE e da NU, sendo, por conseguinte, possível dizer que a nível 

internacional o trabalho da CE contribuiu para acrescentar novos elementos de debate para a 

importância de contribuições socioeducativas para a parentalidade positiva pelos Estados. A 

Recomendação (2006)19 sublinha a importância da criança crescer num ambiente familiar positivo e da 

responsabilidade do Estado em criar as condições certas para uma parentalidade positiva e em 

proporcionar aos pais o conhecimento para um aconselhamento e orientação adequados (de uma forma 

não violenta) dos seus filhos, para terem a oportunidade de providenciar meios materiais para a criança 

e para permitir que ela seja ouvida. Além disso, convida as autoridades públicas a promover iniciativas 
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que visam sensibilizar as pessoas para o valor e importância da parentalidade positiva e a adoptar uma 

abordagem proactivo para promover a consciencialização das questões parentais e para normalizar a 

participação em programas parentais. Recomenda também, a adopção de uma abordagem de 

capacitação – baseada na consulta e diálogo com os pais e no seu voluntário envolvimento e 

participação nos espírito de uma parceria de trabalho.  

É importante lembrar que o Comité, nas suas OF sobre os relatórios dos Estados-Membros da UE 

relativos à implementação da CDC, dedicou grande atenção ao assunto do apoio familiar, em particular 

no que respeita o princípio da orientação parental e a protecção devida às famílias pelo Estado (art. 5 e 

18). 

O Comité fez observações positivas sobre um número de iniciativas empreendidas pelos Estados neste 

domínio, primeiramente a nível legislativo, tais como leis e planos de acção em matéria de política 

familiar, em apoio da família com crianças e contra a pobreza e exclusão social visando a criação de 

uma política global relativa à família e/ou abordando a questão da pobreza infantil, leis específicas ou 

emendas legislativas sobre abonos de família, licença parental e custódia parental partilhada. O Comité 

avaliou  ainda a criação de centros específicos de apoio familiar para prestação de serviços de 

aconselhamento e de educação parentais. 

Não obstante estes resultados positivos, o Comité expressou a sua preocupação relativas às seguintes 

questões:  insuficiência de apoio pelo Estado a famílias em termos de educação e aconselhamento 

parentais;  insuficiência da apoio pelo Estado às famílias no que respeita o apoio económico e prestação 

de serviços de assistência infantil; respeito inadequado pelo princípio de que a criança deve manter 

contacto com ambos os pais, incluindo no caso de separação ou divórcio. 

 

No âmbito nacional e da análise empreendida das políticas dos Estados-Membros da UE, torna-se claro 

que os Estados-Membros da UE estão a dedicar uma atenção crescente às políticas de apoio parental e 

a programas  com especial incidência na dimensão socioeducativa. Existe um reconhecimento da 

importância destes programas baseados no reconhecimento do facto de que a natureza da parentalidade 

tem sofrido profundas mutação, devido, entre outros factores, à transformação dos papéis dos géneros 

dentro da família e na sociedade, assim como à nova organização laboral. 

É certo que a extensão e a disponibilidade, assim como as características destes programas variam 

grandemente na UE, desde os países que desenvolveram de há muito programas parentais específicos e 

abrangentes dirigidos a todos os pais, aos que só agora começaram a criar programas neste domínio que 

são essencialmente dirigidos às famílias em risco ou aos pais em dificuldade. Contudo, existe um 

reconhecimento geral que a criação ou consolidação das políticas e programas parentais é necessária 

com vista a fazer às novas necessidades e exigências expressas pelas famílias de hoje em dia.  
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No que respeita às formas de prestar apoio parental, é preciso reconhecer em primeiro lugar que todos 

os Estados-Membros da UE introduziram uma dimensão de apoio familiar  na prestação dos serviços 

de saúde. Em segunda lugar, entre as formas mais comuns de apoio parental, podemos também 

encontrar a educação e o aconselhamento parentais que se podem prestar através de cursos gerais, 

seminários ou conferências dirigidos a todos os pais interessados ou através de aconselhamento 

individual aos pais, a seu pedido. O uso de linhas telefónicas de apoio, sítios da Web, assim como de 

campanhas de sensibilização está também a ser cada mais utilizado.   

Outras formas de apoio parental prestado em vários países incluem: aconselhamento pré-nupcial para 

casais jovens, muitas vezes oferecido por serviços ou associações ligados à igreja, o envolvimentos dos 

pais em relação a serviços de apoio à criança ou à escola, mediação familiar, programas específicos para 

famílias em risco ou para famílias com crianças com necessidades especiais. Um importante papel é 

também desempenhado pelas associações parentais que muitas vezes oferecem redes que ligam as 

famílias, redes comunitárias e grupos parentais de auto-ajuda.  

Os programas parentais são sobretudo proporcionados por organismos locais em conformidade com a 

descentralização administrativa que se está presentemente a verificar nos Estados-Membros da UE, 

embora a nível central se mantenha geralmente a função de planeamento das políticas gerais e o 

financiamento dos serviços. No âmbito do enquadramento legislativo, poucos Estados promulgaram 

legislações específicas relativas à questão dos programas parentais, uma vez que se podem encontrar 

referências neste contexto em legislações de carácter mais amplo, tais como as relativas ao apoio 

parental ou aos direitos e protecção da criança. Um outro elemento comum na provisão de programas 

de apoio parental é a integração pública que, neste domínio, provou resultar bastante bem.  

O acesso à maioria dos programas e serviços parentais é livre de encargos, uma vez que são apoiados 

por dinheiros públicos; alguns requerem o pagamento pelos participantes de uma taxa reduzida de 

participação. As instituições privadas que não são financiadas pelo governo requerem uma taxa de 

participação mais elevada.  

No que respeita os objectivos dos serviços e programas de apoio parental, os projectos centram-se 

geralmente na capacitação dos pais e das famílias no contexto das parceiras entre famílias e serviços, 

visando também reforçar as redes sociais. Estes aspecto é muito importante porque o apoio parental 

não deve ser entendido como uma forma de comportamento parental ou como uma maneira de 

substituir os pais, mas sim como uma fora de capacitar as suas competências. 

Por conseguinte, parece necessário realizar programas dirigidos para apoiar os pais, fazendo emergir os 

seus próprios recursos, assim como os da família e do contexto social. Para este efeito, parece por 

conseguinte, fundamental não apenas usarem-se as técnicas de capacitação, como também conhecer em 

profundidade o território em que se intervém No que respeita o conteúdo dos programas de apoio 

parental, mitos deles também promovem métodos disciplinares alternativos à pena corporal que é 
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proibida por lei em 11 Estados-membros da UE. 

Do estudo também se torna claro que os Estados estão aprestar cada vez mais atenção à questão da 

formação e investigação, assim como à importância e identificar as melhores práticas replicáveis. Alguns 

Estados-Membros da UE, assim como organizações internacionais, como o Conselho da Europa, 

também elaboraram directrizes para o trabalho com os pais que indicam um conjunto de princípios que 

devem orientar o trabalho dos profissionais, entre outros, o princípio de se converter num parceiro dos 

pais, capacitando-os, assim como o princípio de equidade e acessibilidade. 

Por fim, o estudo refere alguns aspectos negativos na prestação dos sérvios de apoio parental, 

nomeadamente a disponibilidade limitada desses serviços, que tem como consequência a 

impossibilidade de os fazer chegar a todas as famílias interessadas e reduzindo a prestação destes 

programas apenas ou sobretudo às famílias de risco e não funcionando como um instrumento geral de 

apoio a todos os pais, e a dificuldade de incluir famílias migrantes, assim como a dificuldade da criação 

de redes entre os diferentes organismos.   

De acordo com estudos de organizações internacionais, tais como o Conselho da Europa, a 

disponibilidade limitada dos programas parentais parecer ser, mesmo com graus diferentes entres os 

Estados-Membros da UE, umas das falhas mais graves neste domínio que leva a organização a afirmar  

que “o processo de determinar as necessidades dos pais só agora começou e requer mais atenção e 

prioridade políticas.”60  

O desejo é que este estudo possa ser útil para dar mais informação sobre este assunto, ao fazer uma 

análise dos instrumentos internacionais mais importantes relativos a esta questão e ao identificar 

políticas, programas e intervenções realizados pelos Estados-Membros a nível nacional, assim como 

partilhando algumas das mais importantes e inovadoras experiências neste âmbito.  

 

                                                 
60  Council of  Europe, “Changes in parenting: children today, parents tomorrow” parenting in contemporary Europe :a 

positive approach, conference of  European ministers responsible for family affairs XXVIIIth session 16 - 17 may 2006 
Lisbon, Portugal, pag. 59 


