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PAULA DUARTE, COORDENADORA DO POLO DO IAC EM COIMBRA 

"A PANDEMIA VEIO MOSTRAR A FRAGILIDADE DE TODO O SISTEMA SOCIAL" 

O Instituto de Apoio à Criança (IAC) tem procurado, através de vários projetos, proteger e dar voz às 
crianças e jovens de todo o país, nomeadamente envolvendo-os nas atividades, pois "é direito da criança 
ser ouvida, participar naquilo que lhe diz respeito", afirma Paula Duarte, coordenadora do polo do IAC 
em Coimbra, acrescentando que "enche-nos muito o coração porque percebemos que os jovens envolvidos 
têm vindo, ao longo destes anos, a crescer, a aprender e a ensinar-nos muito". 

Ficamos ainda a saber que, em tempo de pandemia, os pedidos de ajuda recebidos através da linha SOS 
Criança aumentaram e que há uma nova linha à disposição: SOS Criança Família-Adoção. Procurámos 
conhecer o trabalho desenvolvido por este polo e como conseguiram cumprir os objetivos da instituição 
num ano tão atípico, "não deixando ninguém desprotegido". 

O projeto Rede Construir Juntos foi informalmen-
te criado em 1997. Fale-nos sobre o início desta 
história. 

A Rede Construir Juntos surgiu num contexto em 
que não tínhamos forma de aproximar as instituições de 
diferentes pontos do país. Fomo-nos apercebendo que as 
instituições mais isoladas, nomeadamente no interior do 
país, sentiam-se muito sozinhas - não tinham com quem 
partilhar, não tinham acesso a informação privilegiada 
que nós, nos grandes centros, tínhamos - e então achámos 
necessário criar uma rede nacional que trabalhasse na 
área da infância e juventude e, em conjunto, pudésse-
mos partilhar os nossos saberes e as nossas angústias. 
Pensámos num projeto, submetido posteriormente a uma 
candidatura europeia e, após a aprovação, resolvemos 
"pôr pernas ao caminho" e contactamos várias institui-
ções de norte a sul do país, percebendo as dificuldades que 
sentiam e sensibilizando-as para o nosso objetivo e para 
a importância do trabalho em parceria. Neste momento,  

a nível nacional, contamos com cerca de uma centena de 
instituições. 

De que forma essas instituições se articulam? 
Temos um objetivo comum e a forma mais prática 

que encontrámos para dinamizar esta rede passou pela 
constituição de polos locais. Há um polo mediador, o IAC, 
sendo que a mediação é feita tanto em Coimbra como em 
Lisboa e, em cada região, existem diferentes polos que 
agregam as várias instituições da zona. A partir daqui, 
vão-se desenvolvendo atividades do plano anual e cada 
polo vai adequá-las à sua realidade, às dificuldades que 
vai sentindo e ao trabalho que é necessário desenvolver 
no dia-a-dia. Anualmente tentamos realizar o 'Encontro 
Nacional da Rede Construir Juntos', organizando um 
seminário sobre determinada temática que interesse às 
associações; fala-se das atividades anuais, dos constran-
gimentos sentidos e planifica-se o trabalho para o ano se-
guinte. Realço, ainda, um aspeto importante desta rede: a 
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Também desenvolvemos atividades com crianças e 
jovens das instituições. Por exemplo, neste momento, 
estamos a trabalhar com uma instituição num projeto 
de âmbito ambiental e vida saudável - uma preocupação 
muito grande por parte das instituições e dos jovens -
promovendo a plantação de frutos, legumes, verduras; 
consciencializando para a importância de uma alimenta-
ção saudável e de uma vida ativa, até porque estas crianças 
e jovens, no último ano, devido às questões da pandemia 
ficaram um bocadinho mais sedentários. Também faze-
mos algumas trocas de experiências, reuniões em que 
as instituições falam das suas problemáticas, momento 
onde, muitas vezes, percebem que não estão sozinhas. 
É isto que vamos desenvolvendo em Coimbra e que se 
replica a nível nacional. 

PAULA DUARTE 

Rede Juvenil Crescer Juntos, criada em 2010, com uma 
adesão informal por parte das instituições. Lançámos um 
desafio aos jovens para que fizessem parte de um projeto 
no âmbito do 'Ano Europeu do Combate à Pobreza e à 
Exclusão Social' para que trabalhassem em rede a nível 
nacional. Gostaram tanto da iniciativa que entenderam 
ter também direito a uma rede e assim aconteceu, pas-
sando a agentes dinamizadores, indo ao encontro das 
suas necessidades e preocupações. Este ano, infelizmen-
te, e já o ano passado, não o fizemos presencialmente, 
mas continuamos a tentar aliar os momentos lúdicos a 
momentos de trabalho e reflexão, à semelhança da Rede 
Construir Juntos dos adultos. É muito interessante por-
que um dos aspetos que defendemos é o direito da criança 
a ser ouvida, a participar naquilo que lhe diz respeito e 
nada melhor do que este projeto para o pôr em prática. 
Enche-nos muito o coração porque percebemos que os 
jovens envolvidos neste trabalho têm vindo, ao longo 
destes anos, a crescer, a aprender e a ensinar-nos muito. 
Claro que às vezes é preciso algum acompanhamento, 
mas é impressionante como têm preocupações muito 
legítimas. 

Quais são as principais atividades levadas a cabo 
pela Rede Construir Juntos, nomeadamente em 
Coimbra? 

A rede tem um plano anual, dividindo-se em três eixos 
principais: a sensibilização, a formação e os direitos da 
criança. Cada polo vai articulando e dinamizando as ativi-
dades de acordo com as instituições que tem na parceria e 
com as necessidades que vai sentindo. Por exemplo, aqui 
em Coimbra as instituições que fazem parte da rede têm 
vindo a sentir muitas vezes necessidade de formação; 
trabalhamos com muitas casas de acolhimento que sen-
tem essa falta e articulamo-nos para dar essa resposta. 

Sendo que o vosso trabalho visa uma coordenação 
de esforços no combate à exclusão social dos grupos 
desfavorecidos, englobando crianças e jovens em 
situação de perigo e respetivas famílias, fale-nos 
um pouco desta realidade, em Portugal, partindo 
de Coimbra. 

A perceção que temos é de que apesar de existirem 
muitas políticas sociais, continuamos a ter famílias, 
crianças e jovens, em situações de pobreza. Enquanto 
IAC, temos um trabalho mais próximo das comunidades 
(mais em Lisboa) e aí apercebemo-nos que as questões de 
pobreza estão muito presentes. Tem sido feito um grande 
trabalho e tem havido uma grande preocupação em criar-
-se políticas que respondam e tentem minimizá-las, mas 
infelizmente ainda há muito a fazer. Nesse aspeto eu acho 
que, por exemplo, a EAPN Portugal tem vindo a fazer um 
trabalho extremamente importante para sensibilizar e 
alertar a quem de direito que é importante perceber o 
terreno, perceber que existem famílias que ainda estão a 
passar muitas dificuldades, ter uma política, por exemplo, 
a nível do direito do trabalho, das questões salariais, que 
possam ser minimizadas. As coisas têm vindo a melhorar, 
mas ainda não estão bem. Entendo que a pandemia veio 
mostrar a fragilidade de todo o sistema social. Coimbra 
não difere muito da realidade a nível nacional. Temos 
situações de famílias a precisar de apoio constante, de 
acompanhamento, crianças que estão na escola e muitas 
vezes é lá que tomam a sua única refeição. 

Sente que a rede tem conseguido responder a essa 
realidade? 

A rede faz aquilo que tem de fazer, pelo menos é essa a 
perceção que eu tenho. Alerta a quem de direito para a ne-
cessidade de políticas sociais mais eficazes e preocupa-se 
em envolver as pessoas que estão em situação de pobreza; 
tenta perceber o que nos têm a dizer, para quando for feito 
o lobby junto do poder político haja uma base séria. A rede 
tem estado alerta para estes tipos de situação, de forma 
que as políticas sociais sejam as mais eficazes possíveis. 

Que medidas pensa que o poder político poderia to-
mar para ajudar a aprimorar a vossa ação? 

Não quero dizer que as medidas tomadas não são boas, 
porque são, mas com certeza, ouvir mais as instituições 
que estão no terreno. Uma das grandes dificuldades, fa-
lada há anos, passa também pelos problemas económicos 
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e pela situação frágil em que muitas instituições se en-
contram e que, por vezes, impede que a resposta dada 
às populações seja a certa. Acho que o Estado teria toda 
a vantagem em ouvir, mas ouvir mesmo e com atenção, 
aquilo que as instituições têm para dizer, porque só as-
sim é que poderemos chegar a bom porto. Por exemplo, o 
IAC, a EAPN, a AMI, têm conhecimento desta realidade e 
podem ser uma mais-valia para a construção de respostas 
mais eficazes. 

Um dos serviços do IAC é o SOS Criança. Fale-nos 
uni pouco desta iniciativa. 

O SOS Criança está sediado em Lisboa e foi cria-
do na década de 80. Sentiu-se que em Portugal havia a 
necessidade de uma linha que pudesse receber denún-
cias/chamadas que se referissem a crianças e jovens. É 
um serviço de apoio, para onde qualquer pessoa pode 
ligar e denunciar situações de crianças que estejam a ser 
vítimas de maus-tratos, de negligência. É essencialmente 
uma linha de apoio, de encaminhamento, que tem psicó-
logos, assistentes sociais e juristas que podem ajudar os 
técnicos, as famílias, ou até mesmo as crianças e jovens 
que ligam, a ultrapassar as questões com que se depa-
ram. Trabalhamos muito com as instituições que estão 
no terreno, como a Polícia Judiciária, as Comissões de 
Proteção de Crianças e Jovens, de forma a tentar resolver 
as situações que nos vão chegando. 

Qual o ponto de situação atual; quantas queixas, por 
exemplo, receberam em 2020? 

Não tenho esses dados muito precisos. O que lhe posso 
dizer é que durante todo este tempo de confinamento e 
pandemia tivemos um aumento dos apelos, principal-
mente daqueles que são feitos por crianças e jovens. De 
um momento para o outro ficaram confinados, em casa, 
sem ninguém com quem falar, e encontraram na linha 
SOS Criança um local onde poderiam partilhar as suas 
angústias. A partir do momento em que também per-
cebemos que os jovens nos estavam a procurar muito, 
criamos formas de comunicação mais direcionadas para 
eles, através do Whatsapp e do Instagram. Temos vindo 
a sentir que, desde então, há um aumento da procura 
destes canais devido à situação pandémica, mas por outro 
lado a sociedade também começa a ficar um pouco mais 
desperta para esta problemática e está mais sensibilizada 
para a importância da denúncia das situações. 

Gostava também de referir que temos uma outra linha,  

a da criança desaparecida, que foi criada há uns anos por 
causa de uma diretiva comunitária. É uma linha europeia, 
ou seja, vários países a têm e em Portugal foi atribuída ao 
IAC, muito pelo facto de já termos o SOS Criança. 

Temos ainda uma linha muito recente, a SOS Adoção, 
criada por sentimos que muitas famílias não sabiam o que 
tinham de fazer para iniciar o processo, ou o que tinham 
de fazer quando este já estava iniciado. É uma linha muito 
recente, a dar uns passinhos de bebé. 

Recentemente, a imprensa tem noticiado a grande 
dificuldade no processo de adoção em Portugal, fa-
zendo com que na esmagadora maioria das vezes não 
seja garantida uma família para crianças. Quais são 
as principais queixas ouvidas na linha SOS Criança 
Família-Adoção? 

Estas questões nunca são tão rápidas como os pais 
desejariam. Muitas vezes é um processo moroso e acabá-
mos a pensar: "mas afinal há tantas crianças para adotar 
e porque é que isto é tão longo?". O processo de adoção 
também envolve outras questões mais legais que não 
possibilitam que a criança esteja "logo" disponível para 
ser adotada e por tudo isto deve ser mais pensado. Acho 
que a angústia e aquilo que mais preocupa os pais que se 
candidatam a adotar uma criança é o tempo, a morosi-
dade, o medo da quebra dos laços afetivos que se possam 
criar, o medo de desmotivarem. Por vezes, ao ligar para 
esta linha e falando com os técnicos, os pais conseguem 
perceber que realmente são trâmites que devem ser se-
guidos, mas que não desistam porque mais cedo ou mais 
tarde uma criança lhes será entregue e poderão cuidá-la 
da melhor forma. 

Fale-nos agora dos principais objetivos do projeto 
de mediação escolar e do seu público-alvo. 

Este projeto nasceu na década 90 e surgiu porque 
através da linha SOS Criança recebíamos muitas sina-
lizações e muitos pedidos de ajuda de professores e de 
auxiliares de ação educativa para situações que se pas-
savam na escola, como o bullying, indisciplina, crianças 
que iam para a escola com fome. Por isso pensámos que 
seria importante criar um projeto que ajudasse as escolas 
a ultrapassar o impacto que estes tipos de comportamen-
tos teriam no ambiente escolar. Este projeto da mediação 
escolar operacionaliza-se através dos gabinetes de apoio 
ao aluno e à família. Quando foi criado tinha como obje-
tivo diminuir as questões do abandono escolar, criar na 
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escola um ambiente saudável, onde crianças e jovens se 
sentissem seguros. Trabalha o aluno, o centro do projeto, 
mas lembramo-nos sempre que este está envolvido numa 
família, numa comunidade e na escola, ou seja, quatro 
vertentes que entram no trabalho que é desenvolvido. 

Qual é a importância deste projeto na comunidade? 
Temos gabinetes de apoio ao aluno e à família em vá-

rios pontos do país, 17 nos agrupamentos da zona centro 
e norte (do distrito de Leiria para cima) e 22 na zona sul 
que trabalham com o IAC. Não impomos a nossa metodo-
logia; os próprios agrupamentos de escola é que normal-
mente sentem necessidade de ter este tipo de projetos, 
contactando-nos para darmos apoio técnico. No fundo, 
a escola tem que sentir este trabalho como sendo seu. 
No que reporta à comunidade escolar a metodologia e 
filosofia deste projeto é o envolvimento de todos para 
que percebam que através da sua intervenção e trabalho 
podem contribuir para o desenvolvimento integrado da-
quela criança ou daquele jovem. Costumamos dizer que 
este projeto da mediação escolar é o "projeto umbrella" 
que envolve todos os outros que trabalham para um fim 
comum. No que diz respeito à comunidade externa pode-
mos dizer que a escola se tem vindo a abrir, uma vez que já 
percebemos que sozinhos não chegamos a lado nenhum. 
Como referi, não podemos esquecer que a criança ou o 
jovem não está só na escola, já traz consigo uma família e 
uma comunidade. E a escola socorre-se das instituições 
dessa comunidade que, muitas vezes, é quem conhece 
as crianças num contexto diferente. O envolvimento de 
todas estas associações, este funcionamento em rede é 
muito importante porque é a forma mais eficaz de atingir 
os objetivos. 

Que resultados específicos foram obtidos, em 
Coimbra e também no norte do país, onde traba-
lham com alguns agrupamentos escolares, com este 
projeto da mediação escolar? 

Um dos objetivos atingidos - e que tem sido notório 
- tem a ver com as questões do bullying, da violência, da 
indisciplina, porque são áreas que trabalhamos muito 
e passam muitas vezes por sessões de formação em que 
os fazemos perceber a importância de uma convivên-
cia saudável. Outra, é o envolvimento das famílias que 
começam a perceber que este projeto é também para 
elas e principiam a aceitar todos os desafios que lhes são 
lançados. A questão do absentísmo também diminuiu. 
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Aos poucos temos tentado e conseguido mudar a forma 
como as famílias, as crianças e jovens veem a escola e 
forma como a escola os vê. Só em conjunto se consegue 
ter uma escola mais acolhedora e capaz de responder às 
necessidades. Há uns anos atrás os pais só eram chamados 
à escola para lhes dizerem que o filho tinha partido um 
vidro ou "não sei quê". Também é importante envolvê-
-los na vida escolar dos filhos, pelos aspetos positivos e 
é isso que tem vindo a ser feito. Nos locais em que vimos 
a desenvolver trabalho, os pais começam a sentir que a 
escola faz parte da vida dos filhos e é importante estarem 
presentes. Sentem que têm nos gabinetes de apoio ao 
aluno e à família uma equipa técnica que os pode ajudar. 

De que forma a Covid-19 afetou o vosso trabalho? 
Enquanto técnicos tivemos numa fase inicial a per-

ceber o que era isto de trabalhar à distância, como é que 
uma instituição que tinha um trabalho diário no terre-
no se iria adaptar. Ninguém sabia como é que podería-
mos continuar a responder às nossas crianças e jovens a 
partir de casa, portanto, não foi fácil para nós nem para 
nenhuma instituição, mas fomos aos poucos tentando 
criar respostas e estratégias para manter o contacto com 
todos, através de plataformas digitais como o Zoom e o 
Teams. As famílias também não estavam preparadas e 
percebeu-se que muitas não tinham possibilidades de 
ter um computador com acesso à internet, o que limitava 
muitas vezes o acompanhamento. A partir de certa altura 
também percebemos que tínhamos de ter um contacto 
não tão direto como tínhamos antes, mas que não poderia 
ser só o contacto através das plataformas digitais. Fomos 
aprendendo ao longo do tempo de que forma podería-
mos responder às necessidades que eram sentidas pelas 
crianças e jovens. Enquanto IAC, acho que conseguimos 
arranjar formas de não deixar ninguém desprotegido. • 

André D'Almeida 


