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“Ainda há crianças na rua, mas 
agora são adolescentes em fuga”
Matilde Sirgado As fugas de menores estão agora mais 
relacionadas com a Internet, diz a coordenadora do Projecto 
Rua. Há 25 anos, “dormiam nas grelhas do metro, em casas 
abandonadas e carros velhos. Fingíamos que não víamos”

Matilde Sirgado pertence à 

direcção do Instituto de Apoio à 

Criança e coordena o Projecto Rua, 

um programa com 25 anos que 

localiza e tenta acompanhar 

crianças para as tirar da rua, 

crianças e jovens até aos 18 anos 

que “usam a rua como estratégia 

de sobrevivência”. Em 2000, 

quando foi atingido um pico, mais 

de 1800 crianças chegaram a ser 

acompanhadas pelo Projecto Rua. 

Desde então, a tendência tem sido 

sempre para diminuir, mas o 

problema não desapareceu. 

Apenas é menos visível e mais 

difícil de localizar. No ano passado, 

80 crianças estavam a ser 

acompanhadas pelas quatro 

equipas (de seis pessoas cada) que 

integram o projecto. Licenciada e 

mestre em Política Social, Matilde 

Sirgado iniciou um doutoramento 

para estudar a forma como a 

Convenção da ONU para os 

Direitos das Crianças e outras 

grandes linhas de intervenção 

conseguem ser efectivas. O que 

constata é que isso permanece 

“muito aquém de estar garantido”. 

E diz: “Eu achava que, em pleno 

século XXI, os direitos das crianças 

estariam mais protegidos, que o 

interesse superior das crianças 

estivesse mais efectivado na 

prática. E não vejo nada disso, 

mesmo no nosso país. Há muitas 

lacunas.” 

A situação das crianças de rua 
não é agora tão grave como foi 
nos anos 90. Porquê? 
Agora não é tão visível. A realidade 

das crianças em situação de rua 

neste momento evoluiu de uma 

problemática especí ca, isolada, 

para estar incorporada na situação 

mais ampla das crianças 

desaparecidas. Uma das tipologias 

das crianças desaparecidas é a 

criança em fuga, e é aqui que estão 

as crianças de rua. A criança em 

fuga ainda é a tipologia com maior 

ênfase na Europa, no universo das 

crianças desaparecidas. Em 

Portugal, também. Há cerca de 15 

anos, começa-se a sentir a grande 

diferença e tende a diminuir. Até 

então a situação era caótica. 

Caótica? 
Não havia uma prioridade [dada] a 

este fenómeno nos planos de 

acção dos países. Não era uma 

problemática bem valorizada pela 

sociedade. Nós, enquanto Instituto 

de Apoio à Criança (IAC), quando 

iniciámos esta intervenção, 

candidatámo-nos a um projecto no 

âmbito da União Europeia (UE), 

ainda no tempo de Jacques Delors 

[presidente da Comissão Europeia 

entre 1985 e 1995]. Tínhamos então 

uma sensibilização diferente para 

as questões humanas e uma União 

Europeia muito humanizada, 

virada para programas de luta 

contra a pobreza. 

Foi quando começou o Projecto 
Rua, há 25 anos... 
Este projecto foi inovador para 

Portugal e foi o único. Ganhou 

sustentabilidade e tornou-se um 

serviço de prevenção. O Estado não 

tinha uma política direccionada 

para estas crianças, e estas crianças 

necessitavam de uma intervenção 

especializada. A dr.ª Manuela 

Ramalho Eanes, enquanto mentora 

do IAC, teve muita sensibilidade em 

assumir, com coragem, uma 

intervenção completamente 

atípica, quase revolucionária, em 

que foram criadas equipas de rua, 

equipas que saíram dos gabinetes. 

Tinha de ser assim porque estas 

crianças não vinham à procura [de 

ajuda]. O utente procura o serviço. 

Mas estas crianças estavam à 

margem de tudo. 

E por que estavam na rua? 
Eram crianças e jovens mais 

ligados a situações de pobreza 

económica, empurradas pelas 

famílias, com um vínculo familiar 

frágil. Quando voltavam às 

famílias, estavam em situações de 

muito protegida, consciente de 

que havia coisas difíceis, mas 

nunca pensei ver o que vi. Eu 

nunca imaginei que houvesse uma 

realidade destas. Aquilo que mais 

me chocou foi no plano da 

violência sexual. É ainda aquilo 

que mais me choca. Dedico-me 

especialmente a esta área. 

O que recorda desse tempo? 
Tive casos em que nós 

perguntávamos à criança no giro: 

‘Por que estás aqui? Não estavas 

mais protegido em casa?’ E a 

resposta era: ‘Mais vale estar a 

prostituir-me na rua do que 

Quando fui para  
as equipas de rua, 

quei chocada 
com o que vi, 
nunca imaginei 
uma realidade 
destas
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perigo. Mais do que risco: perigo. 

Passavam a maior parte do tempo 

na rua, entre pares. Dormiam nas 

grelhas do metro, em cubículos, 

casas abandonadas, carros velhos. 

A Praça do Comércio não era 

aquela praça bonita que vemos 

hoje, era um grande 

estacionamento, com carros 

velhos ou novos, e os meninos 

viviam ali. Havia uma sociedade 

que ngia que não via. Quando 

acabou o projecto-piloto e o seu 

nanciamento, havia duas 

hipóteses: ou a experiência 

morria, ou Portugal conseguia 

agarrá-la e dar a volta. 

Apercebemo-nos nessa altura de 

que não podia ser uma 

intervenção-piloto unicamente e 

que tínhamos que ir à raiz dos 

problemas. Nós íamos ao encontro 

da criança no contexto de fuga e 

não na sua zona de residência. 

Através do animador de rua, 

através de uma relação de 

proximidade, para chegar a estas 

crianças. 

Eram crianças muito pequenas? 
No início do projecto encontrámos 

crianças dos seis aos 18 anos. 

Mesmo assim, na altura e também 

agora, o maior número é na 

adolescência. Os pequeninos iam 

para a mendicidade levados por 

pares ou empurrados por grupos 

organizados. Quanto mais tempo a 

criança cava na rua, entregue a si 

própria, maior probabilidade 

havia de entrar na marginalidade, 

nos pequenos furtos, e em 

situações de grande 

vulnerabilidade, como a prática de 

prostituição infantil. Fingíamos 

sempre todos que não nos 

apercebíamos. O grande boom foi 

com o caso Casa Pia. 

Como era a realidade quando 
começou nas equipas de rua 
nos giros de dia e de noite? 
Quando fui atirada para as equipas 

de rua, quei chocadíssima com o 

que vi. Foi mesmo um contraste 

muito grande relativamente à 

minha vivência. Tive uma infância 
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continuar a ser violentado pelo 

meu padrasto ou por alguém em 

casa na minha própria família. Ao 

menos aqui sou dono de mim, 

ganho o meu dinheiro.” Isto é 

chocante. Ouvi isto mais do que 

uma vez. Fogem de casa por um 

conjunto de problemas, mas 

encontram na rua um dos maiores 

— a violência sexual — e estão em 

situação por vezes muito 

vulnerável. Por vezes, também 

dizem: ‘Sabia o que vinha 

encontrar, mas fugi porque estava 

farto de maus tratos, de ver a 

violência em casa.’ 

Ainda é assim? 
Hoje em dia temos casos de jovens 

que saem de casa, até são 

bem-amados, é uma problemática 

mais transversal. As fugas estão 

mais relacionadas com a Internet. 

No início, eram quase todos 

rapazes. Quase não havia 

raparigas. As raparigas cavam na 

vulnerabilidade da casa, a cuidar 

das famílias, dos irmãos mais 

novos, não tinham esta rebeldia 

de fugir. Havia um caso ou outro 

pontual. 

Agora há mais raparigas? 
Agora igualou. Há anos em que 

acesso. Eu acredito que seja a 

ponta do iceberg e que possa haver 

mais situações, porque agora é 

muito difícil captá-los. Eles usam 

tecnologias que a equipa nem 

sempre consegue acompanhar. 

Hoje temos uma realidade de 

jovens mais multidesa adores e é 

preciso lidar com eles. 

Onde dormem? 
Vão dormir na casa uns dos outros, 

mudam de bairro, não dormem na 

rua. Vão de Sintra ou da Amadora 

para a Margem Sul. Isto tira-nos a 

possibilidade de intervir — ao IAC e 

às outras instituições. Por isso, nós 

agora apostamos mais na 

intervenção nos bairros para evitar 

que o número das fugas aumente, 

para estancar o problema na 

origem. 

E estão a conseguir? 
Há uma diminuição efectiva dos 

números, comparando com o ano 

2000, porque a viver na rua, nessa 

altura, eram muitas crianças. Não 

quero alarmar. O que eu quero é 

que as pessoas não pensem que já 

não há. Há, de forma diferente. 

Não há crianças de rua, a 

dormirem na rua, mas, quando 

vamos fazer giros, há adolescentes 

e jovens a utilizar a rua. Até podem 

ter um vínculo frágil com a família, 

até podem não estar 

desaparecidos, mas utilizam a rua 

como estratégia de sobrevivência. 

E estes preocupam-nos muito, 

intervimos junto deles. Têm 

histórias para contar e percursos 

negativos para serem 

interrompidos. 

Quando diz que agora é um 
fenómeno mais transversal, 
refere-se a crianças em perigo 
de famílias de diferentes classes 
sociais? 
Dantes, este fenómeno estava 

associado a situações de pobreza e 

a bairros especí cos, agora não. Eu 

posso encontrar um lho de uma 

colega minha, um lho de um 

advogado ou de um médico, em 

contexto de vulnerabilidade. Isso 

também acontece porque fazemos 

o patrulhamento nas zonas de 

diversão nocturna, e aí 

encontramos a maior parte dos 

jovens que me levam a dizer que 

este é um fenómeno transversal.  

Mas são situações diferentes? 
Estão misturados. São situações 

em que estão a consumir álcool 

com 12 ou 13 anos, a consumir 

drogas ou a entrar em estado de 

coma nos hospitais. Nesses casos, 

noti camos os pais 

imediatamente. A grande 

diferença é que no início do 

projecto tínhamos a pobreza 

económica efectiva. Com a crise 

económica, também vimos miúdos 

a passar fome, nos caixotes do lixo 

e nas carrinhas de distribuição de 

comida dos adultos, que também 

são fonte de sinalização para nós. 

Nesse sentido, está um pouco 

melhor, mas com a crise sentimos 

que voltaram a passar fome. Agora 

é a pobreza de valores mais 

acentuada. Não estou a falar de 

falsos moralismos, mas de miúdos 

que não têm referências. 

Educam-se entre eles, através da 

Internet, onde estão comentários 

excessivos e um excesso de 

informação. Eu achava que, em 

pleno século XXI, os direitos das 

crianças estariam mais protegidos, 

que o interesse superior das 

crianças estivesse mais efectivado 

na prática. E não vejo nada disso. 

Mesmo no nosso país, há muitas 

lacunas. 

Dantes este 
fenómeno estava 
associado a 
situações de 
pobreza e a bairros 
especí cos.  
Agora posso 
encontrar um  

lho de uma 
colega minha,  
de um advogado 
ou de um médico 
em contexto de 
vulnerabilidade.  
É um fenómeno 
transversal  
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Fonte: Instituto
de Apoio à Criança

temos mais raparigas do que 

rapazes nas fugas. Penso que tem a 

ver com as redes sociais. É o 

fenómeno que eu associo às 

raparigas. Vão à procura de 

alguém, fogem porque são 

aliciadas por um adulto ou um 

falso namorado. Caem muitas 

vezes nos falsos per s e estão 

vulneráveis. Querem sair daquela 

vida, querem sair daquela casa. 

Saem e encontram uma realidade 

totalmente diferente da esperada. 

Este é o motivo pelo qual não é tão 

visível. São estes contactos a que 

nem nós, equipa de rua, temos 


