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TERTÚLIA
“Narrativas para diálogos de mudança… procedimentos, 
constrangimentos e expetativas na intervenção e acompanhamento 
de crianças em situação de detenção ou reclusão dos seus 
progenitores ou representantes legais”

As tertúlias (...) são uma das 
ações educativas de sucesso que 
se desenvolvem nas 
comunidades de aprendizagem.
Estas compreendem uma 
construção coletiva de 
significados e conhecimentos 
baseados no diálogo com todos 
os participantes da tertúlia."

CREA. Community of Research on 
Excellence for All, 2017



PREFÁCIO
É na prossecução da missão e valores da instituição, emersa numa teia apertada de
vulnerabilidades sociais, que se considera como fulcral a promoção de projetos que visem
ultrapassar constrangimentos identificados em populações mais fragilizadas.

Defender os direitos das crianças e jovens, cujos progenitores ou representantes legais se
encontrem num processo de detenção ou reclusão, é sem dúvida uma forma de retrair o
efeito de replicação de atitudes e comportamentos e contrariar um ciclo que, muitas das
vezes, parece inevitável.

A construção de instrumentos que possam gerar a reflexão, para a melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos e para a redução do estigma que a sociedade cria à volta de uma
problemática que desconhece, é certamente um contributo que poderá mudar
mentalidades, com repercussão positiva em práticas instaladas e/ou pouco questionadas.
Dar palco a quem está no terreno, a quem vivencia as dificuldades inesperadas,
potenciando a sua voz, foi o mote para a Tertúlia "Narrativas para diálogos de mudança....",
que se organizou no âmbito do Projeto Agentes 3Ćs: Conhecimento, Consciencialização e
Capacitação.

Perceber a realidade do dia a dia das Forças de Segurança num processo de detenção,
tomar consciência das regras de funcionamento dos Estabelecimentos Prisionais,
constatar as limitações de ação das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e das
Escolas, poderá conduzir à co-construção de recursos que se traduzam em ferramentas de
empoderamento de todos os intervenientes.

O adicional acompanhamento e supervisão de instituições que preconizam boas práticas
internacionais, tais como a For Fangers Pårørende da Noruega, permitem,
cumulativamente, poder avançar com propostas de respostas exequíveis e
fundamentadas, que valorizem e promovam o bem-estar infanto-juvenil.

Reiteramos a convicção que este é o caminho que poderá resultar em mudanças de
políticas públicas, que vão ao encontro de soluções capazes de responder às necessidades
dos mais vulneráveis.

 
Emília Bigotte de Almeida

Presidente de Direção do CASPAE
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INTRODUÇÃO
No dia 05 de maio de 2022 decorreu, no Comando Territorial de Coimbra da Guarda
Nacional Republicana, a Tertúlia “Narrativas para diálogos de mudança… Procedimentos,
constrangimentos e expetativas na intervenção e acompanhamento de crianças em
situação de detenção ou reclusão dos seus progenitores ou representantes legais”.

Este momento foi integrado no Programa de acolhimento da organização norueguesa For
Fangers Pårørende estando presentes dirigentes e representantes deste país, que
partilharam boas práticas norueguesas e dinamarquesas na promoção dos direitos das
crianças com progenitores ou representantes legais em detenção ou reclusão. 

Pretendendo construir coletivamente significados, conhecimentos e reflexões sobre boas
práticas nacionais e internacionais, adotou-se como metodologia a narrativa de casos
práticos. 

Assim, os/as oradores/as da Tertúlia, dirigentes ou representantes de organizações
públicas, das áreas da justiça, segurança, educação e social partilharam os procedimentos
adotados, os constrangimentos sentidos e/ou vividos, bem como, expetativas de resposta
para uma intervenção mais eficaz junto das crianças aquando situações de detenção e/ou
reclusão dos/as seus/suas progenitores/as ou representantes legais.

Apraz ressalvar que os casos práticos partilhados retrataram situações ficcionais, inspiradas
em práticas reais e centrados em argumentos hipotéticos.

No final de cada caso prático apresentado, sucedeu-se o “turno da palavra”, orientado pela
moderadora, em que cada interveniente presente teve a possibilidade de comentar,
questionar ou até mesmo sugerir boas práticas para aplicação ou replicação futura.

A Dra. Filomena Girão, advogada e sócia-gerente da FAF, Sociedade de Advogados, foi a
moderadora desta Tertúlia.

Foram oradores/as convidados/as:

O Sr. Tenente-Coronel Armando Videira, 2.º Comandante do Comando Territorial de
Coimbra da Guarda Nacional Republicana.

O Sr. Superintendente Rui Coelho de Moura, Comandante Distrital de Coimbra da Polícia
de Segurança Pública.

O Sr. Dr. Orlando Carvalho, Diretor do Estabelecimento Prisional de Coimbra.

A Dra. Inês Coutinho, Psicóloga da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Coimbra e a Dra. Cláudia Martins, Técnica de Serviço Social do Agrupamento de Escolas
Rainha Santa Isabel procederam à apresentação conjunta de casos práticos.
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Caso prático nº 1 
“Busca domiciliária"

Idealizemos um cenário em que ocorre uma busca 
domiciliária com o objetivo de obter meios de prova no 
âmbito de um crime de tráfico de estupefacientes que 
corria os seus termos num Núcleo de Investigação 
Criminal há 8 meses. 

Pelas 7 horas, num domingo, militares da GNR deram 
cumprimento a um mandado de busca domiciliária, 
com arrombamento, seguido de ocupação simultânea 
de todas as suas dependências. 

Num dos quartos encontravam-se duas crianças, de 6 
e 12 anos, filhas da companheira do visado e 
igualmente visada na investigação. Estas 
permaneceram no quarto acompanhadas pela mãe e 
também por um militar que integrava a operação 
enquanto aguardavam a chegada da avó materna 
entretanto contactada.
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ARMANDO VIDEIRA
TENENTE-CORONEL
2.º COMANDANTE DO COMANDO 
DISTRITAL DE COIMBRA DA GUARDA 
NACIONAL REPUBLICANA

Após a chegada da avó, as crianças saíram do local e ficaram à guarda da mesma. Uma vez 
presentes à Autoridade Judiciária, foi atribuída à progenitora e ao companheiro a medida 
de coação de Prisão Preventiva. As crianças foram sinalizadas à CPCJ.
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Quais são os meios que têm para contornar estas ações onde existe a
probabilidade de haver crianças e jovens?

Dra. Filomena Girão

Sr. Tenente-coronel Armando Videira

Os Órgãos de Polícia Criminal, no decurso da investigação vão recolhendo
diversa informação relativa aos alvos, tentando-se perceber a sua rotina diária
e todo o contexto em que se desenvolve a atividade criminosa. 

No caso em concreto seria expectável que as duas crianças estivessem com o
progenitor, o que não aconteceu. De forma imediata foi alocada para junto
das crianças uma militar, permanecendo junto delas, sob vigilância policial, a
mãe. 

Os oficiais são treinados, ou seja, recebem formação para estas situações em
que têm de lidar com estas crianças?

Dr. Peter Scharff Smith

De uma forma geral, não.

Os militares que integram as Secções de Prevenção Criminal e Policiamento
Comunitário (SPC), fruto dos programas que desenvolvem junto da
comunidade escolar estão especialmente capacitados para lidar com crianças.

Contudo, por vezes, devido à dispersão territorial e à razão inversa dos
efetivos das SPC, nem sempre é possível envolvê-los nas abordagens
efetuadas pelo que se recorre, no caso de se prever a existência de crianças,
a militares do sexo feminino que procedem ao acompanhamento das crianças
enquanto se desenvolve a diligência processual de Busca Domiciliária.

Sr. Tenente-coronel Armando Videira
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Quem está diretamente com as crianças, sabe o que pode e o que deve dizer
às crianças?

Dra. Filomena Girão

Essa é efetivamente a nossa preocupação.

Como é que lhes vamos dizer, como é que nos devemos posicionar
relativamente à ou às crianças que coabitam com os visados…(?). Será
importante mitigar a exposição da criança a um episódio traumático,
consubstanciado numa entrada abrupta no domicílio, a uma hora
madrugadora, em que reina a serenidade no seio familiar.

Empiricamente sabemos que ter-se-á que reduzir o tempo de exposição da
criança àquele episódio, garantindo que a mãe permanece junto delas,
contudo sempre sob vigilância policial discreta.

Sr. Tenente-coronel Armando Videira

Ou seja, não têm psicólogos ou técnicos sociais a acompanhar?

Dra. Filomena Girão

De momento a GNR não dispõe de psicólogos sedeados no Distrito de
Coimbra. Nós fazemos dezenas de buscas domiciliárias, ou seja, há uma forte
probabilidade de encontrarmos crianças. Considero que a check list em
termos procedimentais é deveras importante para acautelar o superior
interesse da criança, uma vez que a criança nada tem a ver com o crime sob
investigação.

Sr. Tenente-coronel Armando Videira

"No caso norueguês, quando
existe conhecimento de que
estarão crianças presentes no
local de detenção é
obrigatório existir um
profissional da área da
proteção de crianças e jovens
a atuar no local, junto das
mesmas."

Peter Sharff Smith

[...] é deveras importante para 
acautelar o superior interesse da 
criança, uma vez que a criança 
nada tem a ver com o crime sob 
investigação.



Caso prático nº 2 
"Cuidados necessários à criança"

A narrativa a apresentar é ficcionada. Parte de um 
conjunto de factos que juntámos para levantar 
questões e não é planeada. 

Esta ocorrência inicia-se com uma chamada recebida 
na madrugada de sábado, via 112, de um casal suspeito 
de arrombamento e furto em casas de venda e/ou 
compra de objetos valiosos.

Num primeiro momento, não foi possível detetar a 
viatura utilizada pelo local, porém, num segundo 
momento, detetámos o casal à saída de uma dessas 
casas e ainda a sua viatura, em que dentro da mesma 
se encontrava um bebé enrolado num cobertor no 
banco de trás. 
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RUI COELHO DE MOURA 
SUPERINTENDENTE 
COMANDANTE DISTRITAL DA POLÍCIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DE COIMBRA

Ao identificarmos e enquadrarmos os suspeitos, detetámos que os mesmos estavam 
alojados numa pensão e realizámos uma busca legal ao quarto dos mesmos, tendo em 
vista a obtenção de um maior número de provas.

No decorrer da busca, a equipa apenas se focou na obtenção de provas e não reparou, 
por exemplo, na existência de roupas de bebé. 

Posteriormente, tanto os suspeitos como a criança são levados para as nossas instalações 
e, a partir daí, somos nós que passamos a ter a responsabilidade sob esta criança.

 Àquela hora da madrugada e sendo um sábado a CPCJ encontra-se encerrada.

Na minha opinião, a CPCJ não é uma comissão iminentemente executiva, mas sim uma 
comissão representativa de todas as outras instituições que lidam com crianças e jovens 
e, portanto, esta é a primeira dificuldade que apresento, uma vez que é bastante difícil 
criar/identificar uma equipa que atue connosco. 



Então qual a solução? O que nos vale é quem tem muita experiência e conhece 
alguém, mais especificamente numa instituição e, de um modo informal, 
estabelece contacto com essa pessoa dessa instituição e a mesma acolhe a 
criança. Caso isto não seja possível, em último recurso, as crianças “ficam 
entregues” ao Hospital Pediátrico.

Durante o dia de sábado, os suspeitos não foram apresentados a interrogatório, 
o que implica que tanto os mesmos como a criança ficam à nossa 
responsabilidade, pelo menos, até segunda de manhã. 

Sendo assim, a questão que coloco é a seguinte: sem meios formais, como é 
possível garantir que uma criança de um ano tenha os cuidados necessários?
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Sem meios formais, como é 
possível garantir que uma 
criança de um ano tenha os 
cuidados necessários?
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Quem valida a decisão da criança ser entregue àquela instituição?

Dra. Filomena Girão

Sr. Superintendente Rui Coelho de Moura

Quando as crianças não estão entregues à rede familiar, o Ministério Público
fica encarregue da validação de decisão. 

O que é a Linha 144 e o que é que inviabiliza o seu funcionamento?

Dra. Filomena Girão

Sr. Superintendente Rui Coelho de Moura

A Linha 144 funciona muito bem. O problema é que, algumas vezes, eles não
têm uma solução, uma vez que dependem das instituições que acolhem as
crianças. 
Já aconteceu contactarem-nos 2/3h depois a informar que estabeleceram
contactos com diversas instituições que pensavam apresentar uma solução e
que não conseguiram.

É necessária então uma instituição dedicada à resolução destes casos?

Dra. Filomena Girão

Sr. Superintendente Rui Coelho de Moura

Não considero seja necessário, uma vez que a maioria das crianças ficam
entregues à família. O que é necessário é uma solução formal que garanta,
por exemplo, que as Comissões de Proteção estejam disponíveis para atuar
aos fins de semana.
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Por quanto tempo podem ficar as crianças à vossa custódia?

Dr. Peter Scharff Smith

Sr. Superintendente Rui Coelho de Moura
As crianças não devem passar a noite connosco, uma vez que não existe uma
lei que enquadre essa possibilidade. Em último recurso, ficam no Hospital
Pediátrico e aqui o Ministério Público não fica encarregue da tomada de
decisão. Importa ter sempre em consideração que o Ministério Público junto
do tribunal judicial não é o Ministério Público do Tribunal de Família e
Menores.

A Linha Nacional de Emergência Social foi criada para dar resposta a estas e a
outras emergências que ocorrem e é importante perceber o porquê desta
linha, maioritariamente, não conseguir apresentar soluções ao fim de semana.
Temos de pensar em como é que se podem criar estas redes e quem é que
pode coordenar esta formalização.

Dra. Inês Coutinho

Sr. Superintendente Rui Coelho de Moura

Acredito que o problema maior se centra no facto da maioria das instituições
sociais serem privadas. 
Ou seja, se não existe uma rede formal, então quem é que assegura os custos
associados à estadia destas crianças?



Caso prático nº 3 
"Visitas"

No Estabelecimento Prisional de Coimbra é onde se 
cumprem, sobretudo, longas penas de prisão, sendo 
que o período médio de reclusão se prende entre os 
13 e os 15 anos.
 
A nós, enquanto Estabelecimento Prisional, interessa- 
nos perceber como é que podemos preservar, manter 
ou articular as relações dos filhos com os pais que 
cumprem penas longas e isso leva-nos a uma análise 
legal, sendo este o nosso guia em termos 
procedimentais.

A nossa atividade de execução das penas é regida por 
dois diplomas, sendo estes o Código de Execução de 
Penas e o Regulamento Geral e analisando estes dois 
diplomas, o que me parece é que a questão dos filhos 
nunca foi muito importante para o legislador. 
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DR. ORLANDO CARVALHO
DIRETOR DO ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DE COIMBRA

Mais do que trazer casos, procuro analisar os constrangimentos que existem no 
cumprimento e na articulação destes interesses que são difíceis, mas ao mesmo tempo 
fundamentais na reinserção social dos reclusos. 

No Código de Execução de Penas refere-se que todo o recluso tem direito a receber
visitas regulares do cônjuge ou de pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem 
mantenha uma relação análoga à dos cônjuges e familiares. 

É também permitido que o recluso receba visitas alargadas de familiares e pessoa com 
quem mantenha uma relação pessoal significativa em ocasiões especiais por motivo de 
particular significado humano ou religioso.

Analisando agora o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais - documento que 
regula e que operacionaliza estes princípios - verifica-se que o recluso tem direito a visitas 
familiares alargadas decorrido o prazo de 6 meses após o ingresso no Estabelecimento 
Prisional. 



No seu artigo 112.º do refere-se que os Estabelecimentos Prisionais podem criar espaços 
específicos para reuniões familiares, entre o recluso e o seu cônjuge, ou pessoa com 
quem mantenha relação análoga, e que estes espaços devem ser dotados de mobiliário e 
equipamento adequado a estimular o convívio entre os reclusos e as crianças. 

Penso que se pode verificar na visita ao Estabelecimento Prisional de Santa Cruz, que é 
exclusivamente feminino. Quanto aos outros Estabelecimentos, desconheço a existência 
destes espaços adequados.

Trago-vos então dois casos: 

1) Um em que um recluso tem dois filhos institucionalizados em instituições 
diferentes e é-nos solicitado que o recluso possa visitar os filhos na instituição. 
O Estabelecimento Prisional articula-se com a instituição e então a visita ocorre, 
isto quando a instituição tem disponibilidade e/ou considera mais adequado que 
seja o pai a deslocar-se à instituição. 

2) Outro caso é o de uma criança que ficou entregue à avó materna e tem 
visitas por videoconferência com o pai. 

Um dos problemas com o qual nos deparamos é quando o Tribunal autoriza que 
a criança visite o pai durante a sua permanência no Estabelecimento Prisional e 
essas visitas, efetivamente, nunca acontecem. 
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Um dos problemas com que 
nos deparamos é quando o 
Tribunal autoriza que a criança 
visite o pai durante a sua 
permanência no 
Estabelecimento Prisional e 
essas visitas, efetivamente, 
nunca acontecem. 
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Há crianças que não visitam o pai, mas que visitam o companheiro da mãe?
Dra. Inês Coutinho

Dr. Orlando Carvalho

Também acontece. Já tivemos de ter cuidados de segurança especiais em
situações em que aparece a mulher e os filhos a visitar outro recluso.

Não existe um levamento de dados oficial quanto ao número de reclusos que
têm filhos menores?

Dra. Filomena Girão

Dra. Dora Parada

Não, mas existe essa necessidade.

Os Direitos das Crianças são tomados em conta a partir da lei ou através de
orientações dos Serviços de Justiça Criminal? O pai também tem direito a
visitar a criança ou é apenas a criança que tem direito a visitar o pai?

Dr. Peter Sharff Smith

Na abordagem científica há uma dualidade em relação a esta questão, em que
muitas vezes se defende o efeito criminógeno da prisão nos menores e nem
sempre é pacífica a aproximação à prisão e ao pai preso, daí às vezes ser o pai
a sair do Estabelecimento Prisional para visitar o(s) filho(s).

Dr. Orlando Carvalho

Na Noruega existe a figura
legal do Embaixador da
Criança nas prisões, que é
assumida por um ou uma
Guarda Prisional.

Peter Sharff Smith



Caso prático nº 4 
"Intervenção escolar e protetiva"

Propomos a apresentação de um caso em que dois 
pais foram detidos numa operação de busca policial, 
em que estão cinco crianças envolvidas: um rapaz de 
14 anos, uma menina de 13 e outra de 12 anos, um 
rapaz de 11 e outro de 5 anos. 

Inicialmente, as crianças ficaram com os tios, uma vez 
que foram os familiares que apareceram durante a 
busca. Com o decorrer do tempo, a escola começa a 
aperceber-se que as crianças não comparecem às 
aulas e então decide fazer a comunicação da situação 
da CPCJ.

No âmbito da avaliação e intervenção protetiva, a 
CPCJ apurou que as crianças tinham sido separadas 
por Cidades e Concelhos diferentes. Tentou-se 
localizar as crianças e juntamente com a escola, 
procurou-se rapidamente integrar as mesmas nos 
respetivos estabelecimentos escolares.
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DRA. INÊS COUTINHO
PSICÓLOGA DA CPCJ DE COIMBRA 

DRA. CLÁUDIA MARTINS, 
TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL DO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA 
SANTA ISABEL

No decorrer desta reintegração escolar, percebeu-se que todo o material escolar tinha 
ficado perdido/danificado/apreendido no decorrer da ação policial, tendo sido 
necessário despoletar toda a ação social escolar e apoio em material, situação que não é 
fácil de gerir com o ano letivo a decorrer, uma vez que toda a planificação se encontra já 
definida. 

A separação de irmãos agravou a estabilidade emocional das crianças, o que 
teve repercussões em termos da assiduidade e do percurso escolar, tendo 
comprometido a conclusão do ano letivo. Para agravar esta situação, as 
crianças, muitas vezes, faltavam às aulas para visitar os pais que estavam em 
Estabelecimentos Prisionais diferentes.



Acontece também que os próprios irmãos não se voltaram a encontrar, 
uma vez que era bastante difícil conciliar a disponibilidade dos diferentes 
familiares e a disponibilidade dos Estabelecimentos quanto às visitas.

No âmbito da intervenção protetiva, foram avaliadas as condições destes 
familiares e a CPCJ comunicou ao Juízo de Família e Menores de Coimbra 
no sentido de serem reguladas as responsabilidades parentais junto dos 
respetivos familiares.
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Esta redistribuição em que as crianças ficaram entregues aos tios, foi decidida
por quem?

Dra. Filomena Girão

Dra. Inês Coutinho

Pela própria família

E foram avaliados critérios?

Dra. Filomena Girão

Dra. Inês Coutinho

Numa primeira fase, não. Quando a escola se começa a aperceber da
situação e comunica à CPCJ, já as crianças encontravam-se integradas em
diferentes agregados familiares. Muitas vezes o que acontece é que um
familiar acolhe as crianças após a busca e, posteriormente, estes familiares
podem alegar que não têm condições para acolher tantas crianças e então
procuram outros familiares que o possam fazer.

É, muitas vezes, através dos contactos informais que conseguimos saber
onde é que as crianças estão. Falamos com as outras crianças e são elas que
nos informam da localização dos irmãos e da pessoa que está responsável
pelos mesmos.

Dra. Cláudia Martins

É, muitas vezes, através dos 
contactos informais que 
conseguimos saber onde é que as 
crianças estão.
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Na Dinamarca temos um sistema em que as forças policiais, a escola e os
serviços sociais se encontram regularmente para discutir casos específicos e
quando isto existe, acho que um caso como este não ocorre.

Dr. Peter Scharff Smith

Dra. Inês Coutinho

Na Comissão alargada, estas reuniões de casos práticos não existem, uma vez
que é na Comissão restrita que se trabalham os processos.

Essas reuniões têm caráter regular ou reúnem excecionalmente quando existe
algum problema?

Dra. Filomena Girão

Dr. Peter Scharff Smith

Sim, encontram-se regularmente.

E esse órgão tem funções executivas?

Dra. Filomena Girão

Dr. Peter Scharff Smith

Não é um órgão, cada entidade reúne-se independentemente.

E essas decisões são executadas e/ou operacionalizadas por quem?

Dra. Filomena Girão

Dr. Peter Scharff Smith

Estas entidades não tomam decisões formais, apenas discutem casos
específicos e partilham informações.
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Sr. Superintendente Rui Coelho de Moura:

Em Portugal, existem reuniões semanais da comissão restrita e reuniões
mensais da comissão alargada.

Existe uma grande necessidade da existência de uma equipa executiva que
trabalhe em conjunto com as forças policiais.

Dra. Filomena Girão



Conclusões finais
A Tertúlia “Narrativas para diálogos de mudança… Procedimentos, constrangimentos e 
expetativas na intervenção e acompanhamento de crianças em situação de detenção 
ou reclusão dos seus progenitores ou representantes legais” foi uma ação concretizada 
em parceria e colaboração entre organizações, que tendo contacto provável ou fortuito 
com crianças, dependendo da sua missão e atuação, partilham uma preocupação 
comum: promover os direitos das crianças com progenitores/as ou representantes 
legais detidos/as ou reclusos/as.

Profissionais das áreas da justiça, segurança, educação e social convergiram num só 
espaço partilhando a prática exercida, protocolos e procedimentos legais, conforme o 
constitucionalizado no território português. 

As narrativas apresentadas permitiram identificar, não somente as forças, que 
decorrem da sua atuação, mas também fraquezas, ora constrangimentos, que poderão 
comprometer, sem intenção, o supremo interesse da Criança.

As partilhas e questões colocadas provocaram a reflexão e o diálogo entre diferentes 
áreas do saber e profissionais, construindo significados coletivos em torno das 
expetativas na intervenção e acompanhamento de crianças.

Tais partilhas resultaram também na busca reflexiva de soluções para a mudança, 
designadamente tendo por referência as boas práticas norueguesas, mas também 
dinamarquesas, designadamente por via da experiência do trabalho desenvolvido pelas 
Dras. Bente Grambo, Nina Lauritzen da organzação For Fangers Pårørende e pelo Dr. 
Peter Sharff Smith, professor do Departamento de Criminologia e Sociologia do Direito 
da Universidade de Oslo.

A partir das conclusões retiradas apresentam-se propostas reflexivas para a mudança 
como contributos para a melhoria de práticas na intervenção e acompanhamento de 
crianças em situação de detenção ou reclusão dos/as seus/suas progenitores/as ou 
representantes legais.
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Propostas reflexivas para a mudança
A reflexão em torno de práticas ou estratégias de mudança no exercício de 
procedimentos e práticas profissionais, tendo em vista garantir o supremo interesse da 
criança, revelam-se de extremo valor e pertinência. Em particular, na intervenção e 
acompanhamento de crianças em situação de detenção ou reclusão dos/as seus/suas 
progenitores/as ou representantes legais.

A intervenção em rede concertada, sustentada num modelo colaborativo e intersetorial, 
despoletando sinergias, exequíveis à luz da lei portuguesa, é uma das práticas cruciais e 
considera-se mesmo ser o vetor central na demanda de garantir o supremo interesse da 
criança. 

Para tal, será também crucial conhecer e respeitar a missão de cada organização, bem 
como, conhecer e reconhecer a função e responsabilidade dos profissionais a si afetos. 
Conhecer e respeitar o seu âmbito de atuação, gerando estratégias articuladas que 
conduzam a respostas céleres às necessidades emergentes, com que se deparam, no 
âmbito da sua intervenção e/ou acompanhamento de crianças.

Em termos procedimentais destaca-se como necessário o desenvolvimento de um 
modelo de capacitação junto de profissionais ao nível de estratégias de abordagem e 
comunicação com as crianças. 

É ainda destacada a relevância de uma equipa especializada que trabalhe em conjunto 
com as forças de segurança. Equipa essa que se responsabilize pela abordagem, 
acompanhamento, bem como, garantir que a criança fica em segurança após o término 
da intervenção.

Para se garantir uma relação positiva e qualidade no exercício da parentalidade, 
designadamente nos Estabelecimentos Prisionais, sugere-se, adaptar ou criar espaços, 
que permitam visitas familiares alargadas, dotados de mobiliário e equipamento 
adequados e que estimulem o convívio entre o/a recluso/a e as crianças.

Importa ainda fomentar maior articulação entre as entidades com competência em 
matéria de infância e juventude que atuam "fora de muros" e os Serviços Prisionais.

Propor e implementar mudanças futuras ajustadas à realidade das crianças e jovens com 
progenitores/as reclusos/as, partindo de um conhecimento consolidado de quantos/as 
têm filhos/as. Tal proposta é realizada cientes das normas impostas ao abrigo do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados.
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Assim, a colaboração, visando o bem estar da criança e mitigando o impacto que 
situações inopinadas causam sobre esta, é a palavra-chave. E esta dever-se-á 
considerar na intervenção e acompanhamento de crianças com progenitores/as ou 
representantes legais detidos/as ou reclusos/as.
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