Plano de Intervenção Imediata – 2006

Ficha de Caracterização Sumária das
instituições de acolhimento
(Modelo 2-A)

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

 Ler atentamente as instruções antes de preencher.
 A preencher pela Equipa do PII, para cada instituição de
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acolhimento.
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A preencher pela Equipa do PII
Identificação do Serviço de Segurança Social
Código
CDSSS
Instituto de Acção Social dos Açores
Centro de Segurança Social da Madeira
Sta. Casa da Misericórdia de Lisboa
Casa Pia de Lisboa
Identificação do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social ou do Serviço de
Segurança Social respectivo, de acordo com a seguinte codificação:
01- CDSSS de Aveiro
02- CDSSS de Beja
03- CDSSS de Braga
04- CDSSS de Bragança
05- CDSSS de Coimbra
06- CDSSS de Castelo Branco
07- CDSSS de Évora
08- CDSSS de Faro
09- CDSSS de Guarda
10- CDSSS de Leiria
11- CDSSS de Lisboa
12- CDSSS de Portalegre
13- CDSSS de Porto
14- CDSSS de Santarém
15- CDSSS de Setúbal
16- CDSSS de Viana do Castelo
17- CDSSS de Vila Real
18- CDSSS de Viseu
19- Instituto de Acção Social dos Açores (1)
20- Centro de Seg. Social Madeira (1)
21- Sta. Casa da Misericórdia de Lisboa (1)
22- Casa Pia de Lisboa (1)
(1) Designados de Serviços de Segurança Social

Identificação da Instituição de acolhimento (1)
Nome da instituição
Resposta de acolhimento

Centro de Acolhimento Temporário
Lar de Infância e Juventude
Casa de Acolhimento de Emergência (2)
Centro de Apoio à Vida
Apartamento de Autonomização (3)
Lar Residencial
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1) Caso a instituição tenha as valências de Centro de Acolhimento Temporário e Lar de Infância e
Juventude, preencher uma Ficha de Caracterização Sumária por valência. Relativamente a cada
valência, é possível identificar no quadro 2 as unidades de acolhimento especializado a esta
associadas: por exemplo, Unidades de Emergência em CAT ou apartamento de autonomização
associado a Lar.
2) Casa de Acolhimento de Emergência - pequenas unidades residenciais vocacionadas exclusivamente
para o acolhimento de emergência. Assinalar com x apenas se se tratar de uma resposta de
acolhimento autónoma, não associada a resposta Centro de Acolhimento Temporário ou Lar de
Infância e Juventude.
3) Apartamento de Autonomização: pequenas unidades residenciais destinadas a jovens a partir dos 15
anos, cujo projecto de vida passa pela autonomização. Assinalar com x apenas se se tratar de uma
resposta de acolhimento autónoma, não associada a resposta Centro de Acolhimento Temporário ou
Lar de Infância e Juventude.
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1. Organização e funcionamento da instituição de acolhimento
Resposta de acolhimento
Unidade de
Unidade de
____________ (1)
Emergência
Autonomização
(2)

(3)

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

TSS ____
Psicólogo _____
Educador _____

TSS ____
Psicólogo _____
Educador _____

TSS ____
Psicólogo _____
Educador _____

Capacidade
Nº
total
crianças/jovens
acolhidas (4)
Nº total jovens acolhidos com
mais de 21 anos
Acolhimento
face ao género
(5)

Feminino
Masculino
Misto
0–3
0-6

Faixa(s)
Etária(s)
(em anos) (6)

0 – 12
12 – 18
0 – 18

Outra. Qual?
_____________
Nº crianças/jovens com perfil
para serem abrangidas pelo PII
(7)

Nº crianças/jovens abrangidas
pelo PII 2006 (8)
Funcionamento: (9)
Permanente
Encerra aos fins-de-semana
Encerra nos períodos de férias
escolares
Caso a instituição encerre, com
quem ficam as crianças/jovens?
(10)
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Família de origem
Famílias de apoio
Funcionários da instituição
Famílias de acolhimento
Equipa Técnica (11)
Composição / Nº (12)

Existência
de
reuniões
regulares com os gestores de
caso (13)
Se existem, qual a regularidade
das reuniões?
Semanal
Quinzenal
Mensal
Trimestral
Semestral
Sempre que necessário

Sim

Não
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1) Assinalar a designação identificada em Quadro 1.
2) Preencher esta coluna, caso a instituição tenha camas de emergência.
3) Preencher esta coluna, caso a instituição tenha unidade de acolhimento especializado para jovens
com vista à sua autonomização.
4) Identificar o nº total de crianças e jovens acolhidas por resposta de acolhimento, tenham ou não
perfil para serem abrangidas pelo PII (vide Orientação Técnica)
5) Assinalar com x relativamente a cada valência existente na instituição.
6) Limites etários admitidos na instituição. Assinalar com x relativamente a cada resposta de
acolhimento existente na instituição.
7) Identificar o nº total de crianças e jovens acolhidas por resposta de acolhimento, com perfil para
serem abrangidas pelo PII (vide Orientação Técnica)
8) Identificar o nº total de crianças e jovens acolhidas por resposta de acolhimento, efectivamente
caracterizadas pelo PII 2006: permite avaliar o grau de execução.
9) Assinalar com x relativamente a cada resposta de acolhimento existente na instituição.
10) Assinalar com x relativamente a cada resposta de acolhimento existente na instituição.
11) Assinalar com x, caso exista uma Equipa Técnica própria / autónoma, relativamente a cada
resposta / unidade de acolhimento. Caso exista apenas uma equipa comum a outra(s) unidade(s) de
acolhimento, preencher apenas a primeira coluna correspondente à resposta de acolhimento.
12) Identificar o nº de técnicos existentes por formação académica, relativamente a cada resposta /
unidade de acolhimento. Caso exista apenas uma equipa comum a outra(s) unidade(s) de acolhimento,
preencher apenas a primeira coluna correspondente à resposta de acolhimento.
13) O gestor de caso é a pessoa tecnicamente preparada para desempenhar o papel de figura central
no conjunto da intervenção desenvolvida junto da criança / jovem e sua família. Em termos legais, é
responsável pelo acompanhamento da execução da medida de promoção e protecção aplicada à
criança.

2. Regime de visitas existente na instituição

Permissão de visitas

Na instituição (1)
Na família (2)

A instituição define um limite à frequência das visitas? (3)
Se sim, qual?
1 vez / semana
1 vez / de 15 em 15 dias
1 vez / mês
Menos que 1 vez / mês

Na instituição





Não



















Na família





A instituição tem dias pré-definidos para a ocorrência de visitas?
Se sim, qual?
Na instituição
Na família
(pode ser assinalada mais que 1 opção)


Dias úteis


Fins-de-semana e feriados


Só alguns dias / semana (ex. 2ª, 4ª e 6ª
feiras)


Só um dia / semana
A instituição tem definido um horário para a ocorrência de visitas na
instituição?
Se sim, qual?
A partir das
Até às
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Sim



A instituição define um limite à duração das visitas na instituição? (4)
Se sim, qual?
Inferior a 1 hora 
1-2 horas 
+ 2 horas 
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Que tipo de visitas à família são permitidas pela instituição?
Só pode ir à família e regressar no mesmo dia 
Pode pernoitar em casa da família 




Na instituição (1)





Na família (2)





Na instituição (1)





Na família (2)













Limitação no período inicial de acolhimento
Se sim, duração:

Na instituição

Até 1 mês

1-3 meses

4-6 meses

Permissão de visitas de / a outras pessoas
sem grau de parentesco
Visitas com supervisão técnica

Na família




Existência de dias pré-definidos de atendimento / apoio às famílias? (5)
Se sim, quais?
Só em dias úteis
Só alguns dias / semana
(ex. 2ª, 4ª e 6ª feiras)
Só um dia / semana (útil ou não)

Na instituição


No domicílio










Existência de horário pré-definido de atendimento às famílias?
Se sim, qual?

Na instituição

No domicílio

A partir das
Até às
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Visitas às crianças na instituição
Visitas das crianças à família
Se assinalar “Não”, entende-se que a instituição permite visitas mais do que uma vez por semana.
Se assinalar “Não”, entende-se que a duração das visitas são variáveis caso a caso.
Se assinalar “Não”, entende-se que o atendimento é realizado conforme a necessidade das situações.
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