ELFO – FORMAÇÃO PARA CIDADÃOS E CIDADÃS:

O QUE É O PROJETO ELFO
Elfo é cofinanciado pela Comissão Europeia – Direção Geral da Justiça e dos Consumidores, Programa Direitos, Igualdade e
Cidadania. O projeto tem como objetivo central melhorar a qualidade da proteção das crianças vítimas, ou potenciais vítimas de
violência, capacitando representantes legais e famílias de acolhimento.

As práticas culturais e religiosas com relação à prestação de cuidados
alternativos, incluindo aquelas relacionadas às perspetivas de género,
devem ser respeitadas e promovidas desde que estejam de acordo
com os direitos e sejam do interesse da criança.

O projeto ELFO desenvolverá as seguintes ações:
• Organização de um programa de formação para cidadãos e cidadãs
constituídas por 3 sessões de meio‐dia de acordo com a disponibilidade das
famílias interessadas

TUTOR

As pessoas cuidadoras devem receber formação em relação aos
direitos e necessidades específicas de crianças privadas de cuidados
parentais, especialmente de crianças em situações particularmente
difíceis, tais como em colocação emergencial ou fora de sua área ou
país de residência habitual. Também deve ser assegurado o respeito
aos aspetos culturais, sociais, religiosos e de género.

• Disseminação das atividades desenvolvidas
• Criação de materiais
informativos

PRIVADAS DO
MEIO FAMILIAR
adesão e formação
contínua

adesão e formação
contínua

sinergia

Deve‐se dar atenção especial à qualidade da prestação de cuidados
alternativos, tanto em regime de acolhimento institucional como
familiar, particularmente no que se refere à qualificação profissional,
seleção, formação e supervisão de cuidadores/as, cujo papel e função
devem ser claramente definidos e esclarecidos em relação ao papel e
às funções dos pais ou guardiães legais da criança.

proteção

A autoridade ou agência competente deve conceber um sistema e
treinar o pessoal envolvido, para avaliar e combinar as necessidades
da criança com as habilidades e recursos das potenciais famílias
acolhedoras, bem como para preparar as partes envolvidas para o
acolhimento.
Adaptado de Diretrizes da ONU para o Cuidado Alternativo das Crianças (2009)
http://www.neca.org.br/images/apresent._II%20seminario/Guidelines%20Portuguese%20‐
%20ONU%20CUIDADOS%20ALTERNATIVOS%20(1).pdf

proteção

A formação prevista no projeto ELFO orienta‐se pelos seguintes
objetivos:

CONHECIMENTO
Reforçar o conhecimento dos elementos centrais que
representam uma abordagem baseada nos direitos da criança e
jovem.

sinergia

Superior
Interesse

Não
discriminação

COMPREENSÃO
Compreender as orientações e analisar a própria experiência
profissional e pessoal à luz de uma cultura baseada nos direitos
humanos e no reconhecimento da pessoa como o centro da
intervenção.

PRÁTICA

INSTITUIÇÃO

Participação
Sobrevivência

Partilhar a possibilidade de usar a Convenção das nações
Unidas sobre os direitos da Criança na análise e
implementação de atividades para e com as crianças e
jovens.

POSICIONAMENTO
supervisão

Destacar As implicações e as escolhas profissionais ao nível
deontológico, cívico e cultural que podem ser determinados
pelos direitos humanos tanto para as crianças quanto para o
contexto social e económico.

O QUE É O ACOLHIMENTO
FAMILIAR
O acolhimento familiar é uma forma alternativa
de proteção de crianças e jovens que se
encontrem em situações de instabilidade
familiar ou perante a impossibilidade de ser
a sua família natural a prestar‐lhe cuidados e
a devida proteção.
De acordo com a legislação portuguesa, o acolhimento familiar permite
às crianças/jovens a possibilidade de viver num ambiente familiar que
lhes proporcione o carinho, a atenção e os cuidados adequados às suas
necessidades e bem‐estar com vista ao seu desenvolvimento integral
(LPPCJP n.º 147/99, Artigo 46.º).
Podem candidatar‐se a responsável pelo acolhimento familiar, uma
pessoa singular ou uma família devendo para o efeito participar em
formação inicial e contínua:
‐ Idade compreendida entre os 25 e os 65 anos;
‐ Escolaridade mínima obrigatória (do tempo em que andou na escola);
‐ Não sejam candidatos à adoção;
‐ Condições de saúde necessárias para acolher crianças ou jovens;
‐ Possuam condições de habitação adequadas.

O QUE É UM TUTOR
De acordo com a legislação europeia, uma
criança que esteja permanente, ou
temporariamente, privada da sua família
natural tem direito a uma figura que se assuma
como seu/sua guardiã/guardião, representante
legal ou tutor legalmente reconhecido. Estas
pessoas devem representar legalmente a
criança, prestar os cuidados necessários de
modo a suprir as suas necessidades; têm
também um papel importante no sentido de
garantir que os direitos humanos da criança
sejam respeitados e que o seu interesse
superior seja garantido. Podem, ainda,
desempenhar funções ao nível da supervisão.
Qualquer cidadã ou cidadão pode vir a
assumir estes papéis desde que preencham
alguns requisitos específicos e tenham
participado em programas de formação que
incluam conceitos‐chave relacionados com
os direitos das crianças e jovens, o quadro
jurídico nacional e internacional relevante,
bem como os aspetos psicossociais
associados ao desenvolvimento da criança.

CRIANÇAS / JOVENS
PRIVADOS DO
AMBIENTE FAMILIAR
As pessoas beneficiárias do projeto ELFO são,
em última instância, crianças e jovens que se
encontrem privados temporária ou
definitivamente da sua família natural.
Cada criança com menos de 18 anos de idade, independentemente
da sua nacionalidade, cor de pele, sexo, idioma, religião ou outras
características, tem o direito a usufruir de todos os direitos
consagrados na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança.
A Convenção reconhece que cada criança, para o desenvolvimento
harmonioso da sua personalidade, deve crescer num ambiente
familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão.

