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Rede de centros
de apoio familiar

já cobre todo
o

distrito

p.3

Centros de apoio já cobrem todos os 13 concelhos

REGIÃO

Segurança Social
reforça apoio
às famílias no distrito

Abertura

Com os protocolos

de sete novos

CAFAP e reforço

sinados,

de 16

que vão apoiar

alarga auxílio a um total
de

agora as-

para sete novos centros

240 famílias,

e

a revisão em alta de 16 já exis-

646 famílias

tentes,

que passam

a apoiar

406 famílias, a Segurança Social

0

Centro Distrital

de Segu-

rança Social de Setúbal
celebrou na quarta-feira

de cooperação
com
de solidariedade
instituições

acordos

social, criando
de apoio

52 novas vagas

domiciliário

no con-

celho do Barreiro, e reforçando

passa a apoiar, na região, um to-

tal de

646 famílias, através das

diferentes
A

instituições.

assinatura

resulta

destes acordos

na cobertura

de res-

postas de CAFAP em todos os
concelhos do distrito.
"Setúbal

passará,

assim, a

a rede de Centros de Apoio Fa-

dispor de uma resposta de pri-

miliar

meira linha na prevenção de si-

e Aconselhamento

rental (CAFAP) na região.

Pa-

tuações de risco de crianças e

em
jovens, preservando-os
meio natural devida", refere a

ciados de intervenção

regional da Seguranque
ça Social, acrescentando

acordo com as características

directora

esta

complementa

resposta

os serviços

de apoio

existentes

à família.

destes

forte"

rentais

sublinha

na criação

centros

qualificação
da aquisição
mento

e psicossocial,

pedagógico

e necessidades

de

de cada caso.

Os CAFAP Integram

três mo-

de intervenção.

dalidades

A

Familiar' que visa
prevenir a retirada das crianças

'Preservação

Ana Clara Birrento,
a "aposta

de cariz

que visam a
familiar através
e do fortaleci-

de competências
panas diversas dimen-

sões da vida familiar,

compreendem

níveis

e que

diferen-

ou jovem do seu meio natural

de vida; 'Reunificação
que promove

Familiar',

o regresso

da

criança

ou jovem ao seu meio

familiar;

e o 'Ponto de Encontro

Familiar',

nutenção

que trabalha
ou

a ma-

o restabeleci-

mento dos vínculos familiares

de interrupção ou
da convi-

nos casos

perturbação
grave
vência familiar.
A intervenção

coniza o trabalho

de CAFAP precom a famíos direitos

lia, promovendo

e

das crianças e jovens, no seu desenvolvimento
protecção

integral enquanto sujeitos. Um
trabalho "fundamental"
levado

de so-

a cabo pelas instituições

lidariedade social, concretizado na comunidade, por meio de
im-

equipas multidisciplinares,
plicando

e co-

a participação

responsabilização

das famílias

na estruturação

dos

percur-

sos de vida.

Abrigo abre centro de apoio para Montijo e Alcochete
A Abrigo, Associação

Por-

tuguesa de Apoio à Criança,
foi uma das entidades

que

assinou este acordo com a
Segurança Social para uma
das respostas

sociais

pre-

vistas no seu projecto
go Famílias,
Esta

Abri-

o CAFÂP.

valência

será

de-

nos Concelhos

senvolvida

A Abrig© é uma IPSS, com
Pública,

como objectivo

que tem
principal

criação e manutenção
Centro de Acolhimento

a

de um
Tem-

porário para Crianças em Ris-

co dos zero aos seis anos.

0 objectivo

desta associa-

ção, que é de âmbito

é a recupera-

ção das crianças acolhidas,

timas de maus-tratos,

nacio-

w

negli-

gência, abandono, toxieoviti-

mação, abusos sexuais, etc,

e a sua devolução às famítes
biológicas

ou o seu encami-

nhamento

para a adopção.

Integrados no projecto do
Centro de Acolhimento

de Montijo eAleochete.

Utilidade

nal, e do seu futuro Centro de

Acolhimento

Tem-

porário, estão delineados ou-

tros dois projectos,
ro no âmbito

o primei-

da Abrigo

In-

vestigação,

uma Unidade de

Investigação

em Crianças em

Risco,

o segundo,

o CAFAP,

que arranca agora com a assinatura

deste protocolo.

