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RESUMO 

O presente relatório tem como objetivo primordial descrever e refletir sobre a atividade 

profissional por nós desenvolvida desde Maio de 2002, enquanto Técnicos de Serviço 

Social no Programa Intervenção Precoce na Infância da Fundação LIGA. A referida 

descrição e reflexão será enquadrada ao nível conceptual através da análise da evolução 

dos modelos sobre Deficiência/incapacidade e Intervenção Precoce sendo posteriormente 

enfatizado o papel do Técnico de Serviço Social num Programa de IP, na medida em que 

ele se encontra numa posição privilegiada para promover um conjunto de serviços e 

apoios, diretos e indiretos, às famílias e à criança. Ao realizar uma reflexão sobre a nossa 

intervenção pretendemos o aprofundamento e aperfeiçoamento dos conhecimentos e das 

práticas profissionais, com vista à melhoria contínua do nosso desempenho e 

desenvolvimento de competências enquanto técnicos. Na realidade, a intervenção com 

famílias de crianças em situação de deficiência acontece numa fase em que o suporte 

social se reveste de particular importância, devendo os apoios ser providenciados 

atempadamente com vista a garantir a funcionalidade e bem-estar da criança e da sua 

família. 

Palavras Chave: Deficiência; Infância; Intervenção Precoce; Família; Serviço Social; 

Empowerment. 

Abstract 

This report aims to describe and reflect about our professional activity since May 2002 

as a Social Worker in Fundação LIGA Early Childhood Intervention Program. Such 

description and reflection will be framed, at the conceptual level, by an analyzis of the 

evolution of disability and early intervention models, as well as an emphasis on the role of 

the Social Worker in an Early Intervention Program, given that this professional is in a 

privileged position to promote a set of services and supports, both direct and indirect, to 

families and children. With this description and reflection about our intervention and role we 

intend to improve our knowledge and professional practice in order to ensure a continuous 

improvement of our performance and development of our technical skills. In fact, the 

intervention with families of disabled children happens at a time when social support is 

particularly important and should be provided as soon as possible in order to ensure the 

well-being and functionality of both the child and the family. 

Keywords: Disability; Childhood; Early Intervention; Family; Social Work; Empowerment.
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1. Introdução 
1.1. Enquadramento Geral do Tema e Objetivos 

O relatório que agora se apresenta visa a obtenção do grau de mestre em 

Política Social do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 

Técnica de Lisboa. O trabalho assume a forma de Relatório Profissional com o 

enquadramento previsto no Regulamento Geral de Mestrado do ISCSP/UTL no n.º2, 

alínea b) do Artigo 11.º e alínea D) do Artigo 19.º, que possibilita a todos os 

licenciados em ciclos de estudo anteriores à entrada em vigor do Processo de Bolonha 

e com mais de 5 anos de experiência profissional apresentarem, em alternativa à 

dissertação, um relatório sobre a sua atividade profissional. Desta forma, o presente 

relatório tem como objetivo primordial refletir sobre a atividade profissional por nós 

desenvolvida nos últimos dez anos, no Programa Intervenção Precoce na Infância da 

Fundação LIGA. 

Em 1954 é fundada a Liga Portuguesa dos Deficientes Motores que se assume 

como pioneira em Portugal na criação de respostas para crianças e jovens portadores 

de deficiência motora. Não obstante a sua transformação em LPDM-Centro de 

Recursos Sociais (1997) e em Fundação Liga (desde 2004), a instituição procurou 

desde sempre responder às necessidades das pessoas e famílias que a procuram 

numa visão global assente no respeito pela pessoa humana e pelos seus direitos de 

cidadania, processo que foi acompanhando o caminho que os direitos humanos foram 

vencendo nas sociedades ocidentais. 

De facto, a forma como as sociedades encaram e enquadram o problema da 

deficiência tem uma influência determinante no tipo de respostas instituídas para lidar 

com este tipo de problema. Esta temática é perfeitamente identificável nos debates em 

torno dos modelos de deficiência, em particular os contrastes existentes entre o 

modelo individual/médico, o modelo social e o biopsicossocial. Como 

desenvolveremos ao longo do relatório, centrar o problema da deficiência no individuo 

e na sua condição biológica ou, pelo contrário, concentrar a atenção sobretudo nas 

barreiras sociais e económicas presentes na sociedade que impedem as pessoas com 

alguma limitação física de garantirem uma qualidade de vida razoável e de 

participarem ativamente na vida social da comunidade onde estão inseridos, faz toda a 

diferença ao nível da intervenção social e das respostas sociais desenvolvidas para 

lidar com a problemática da deficiência. 
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Se parece indiscutível que ao longo de séculos as pessoas com 

deficiência/incapacidade foram objeto de forte discriminação, olhadas como incapazes 

de conduzirem de forma autónoma as suas vidas e encontrando-se frequentemente 

dependentes do apoio informal das pessoas mais próximas (familiares ou amigos) ou 

de instituições filantrópicas e/ou religiosas, importa desde já considerar que, na 

segunda metade do século XX surgem várias organizações nacionais (nos países 

ocidentais) e internacionais com vista a promover a dignidade, a participação social e 

a igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência. No mesmo sentido e no 

plano internacional, também as Nações Unidas adotam, em 1975, a Declaração dos 

Direitos da Pessoa Deficiente e anunciam o ano de 1981 como o Ano Internacional do 

Deficiente. Além disso, a OMS publicou, em 1980, a Classificação Internacional de 

Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (ICIDH). A evolução descrita assume 

extrema importância no processo de combate à exclusão social das pessoas com 

deficiência. A própria construção do Estado Providência no mundo Ocidental resultou 

no surgimento de respostas institucionais e compensações financeiras para as 

pessoas afetadas pela problemática da deficiência e incapacidade, respostas e 

compensações essas que, procurando ultrapassar a segregação e o isolamento 

destas pessoas, tinham como objetivo garantir melhores oportunidades no decurso 

das suas vidas, incrementar a sua autonomização, assim como assegurar o exercício 

de uma cidadania plena e acesso em igualdade de circunstâncias com os demais 

cidadãos a um conjunto alargado de oportunidades e serviços. A construção do 

Estado Providência em Portugal, particularmente após a revolução de 1974, tendeu a 

acompanhar o movimento anteriormente descrito, apesar de as respostas sociais 

direcionadas para as pessoas com deficiência e incapacidade atualmente existentes 

no nosso país estarem ainda muito distantes das verificadas noutros países 

desenvolvidos do mundo. 

Ao nível das repostas direcionadas às pessoas com deficiência e 

incapacidades, os programas de Intervenção Precoce na Infância desempenham um 

papel central. Surgidos na década de 1960 nos Estados Unidos da América visavam, 

através da disponibilização de serviços, apoios e recursos, criar uma resposta para as 

crianças afetadas pela problemática da deficiência com vista a promover o seu 

desenvolvimento e aprendizagem num momento crucial do seu crescimento. Se bem 

que inicialmente as famílias dessas crianças foram de certa maneira excluídas deste 

processo, os programas de Intervenção Precoce na Infância foram progressivamente 
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incluindo as famílias no plano de reabilitação das crianças, incentivando-as a 

assumirem um papel ativo neste processo. Atualmente parece consensual a ideia de 

que, para uma prestação de serviços de qualidade, a filosofia deve privilegiar um 

modelo de envolvimento da família. Assim, considerando as famílias como elemento 

essencial dos programas de Intervenção Precoce na Infância, os profissionais de 

Serviço Social assumem um papel determinante nestes programas, com vista a 

providenciar e coordenar um conjunto de serviços e apoios, diretos e indiretos, às 

famílias, assim como servirem de atores e mediadores entre estas e o sistema de 

suporte e apoio comunitário. De facto, o papel dos profissionais de Serviço Social é 

tanto mais essencial quando se sabe que o sistema de suporte e apoio comunitário é 

ainda mais importante no caso de famílias com crianças com deficiência, na medida 

em que nestas situações aumenta significativamente o risco de surgirem e se 

aprofundarem disfunções físicas, emocionais, familiares e mesmo sociais associadas 

ao estigma em torno da condição de deficiência. 

Feito o enquadramento geral da temática sobre a qual se debruça o presente 

relatório, ele tem como objetivo central, como referido anteriormente, refletir sobre a 

atividade profissional por nós desenvolvida nos últimos dez anos no Programa 

Intervenção Precoce na Infância da Fundação LIGA. Para esse efeito, procuraremos 

descrever e problematizar o percurso profissional por nós realizado, identificar as 

competências adquiridas e os problemas concretos associados à nossa atividade 

profissional, bem como equacionar possíveis soluções para os constrangimentos 

identificados. Com vista à concretização deste objetivo central, o estudo e reflexão ao 

nível teórico sobre a problemática da deficiência e da intervenção precoce assumem-

se como essenciais. 

A pesquisa bibliográfica efetuada ao longo da elaboração do presente relatório 

evidenciou a existência de diversas investigações (artigos/teses de Mestrado e 

Doutoramento) feitas em Portugal sobre Intervenção Precoce. Todavia, estes 

contributos centram-se primordialmente nas áreas de estudo e formação da educação 

e psicologia, verificando-se uma evidente lacuna nas áreas do Serviço/Política Social. 

Assim, consideramos que o presente relatório poderá contribuir para um melhor 

conhecimento sobre o papel dos Técnicos de Serviço Social na intervenção com 

famílias de crianças com deficiência, no contexto de um Programa de Intervenção 

Precoce.  
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1.2. Organização do Relatório 

O presente relatório é composto por três partes principais. Na primeira, 

denominada de Enquadramento Teórico, procedemos à revisão da literatura sobre as 

temáticas da deficiência/incapacidades, descrevendo a evolução ao nível dos modelos 

teóricos, bem como elaborando uma breve caracterização socioeconómica das 

pessoas com deficiência e incapacidade, das políticas sociais e da evolução 

normativa. No âmbito do Enquadramento Teórico abordámos assim a temática da 

Intervenção Precoce, analisando e problematizando os modelos teóricos que lhe estão 

subjacentes, a evolução dos serviços criados e respetiva legislação em Portugal, o 

impacto da condição de deficiência na família, bem como o papel do técnico de 

Serviço Social nesta área de intervenção. 

Num segundo momento do trabalho realizámos uma breve caracterização da 

Fundação Liga, da sua organização, dos princípios estruturadores da intervenção 

preconizada, assim como da sua evolução histórica e conceptual. Na terceira parte do 

relatório concentramos a nossa atenção na descrição e análise crítica da nossa 

atividade profissional desenvolvida ao longo dos últimos dez anos, procurando realizar 

um balanço sobre o percurso realizado e as competências adquiridas, enumerando 

posteriormente as principais conclusões que retirámos da pesquisa teórica e da 

descrição da atividade. Por fim, elaborámos um conjunto de recomendações sobre a 

Intervenção Precoce, que consideramos pertinentes ao nível da legislação, políticas 

sociais, formação dos profissionais e prática profissional.  

1.3. Metodologia  

Do ponto de vista metodológico seguiremos uma abordagem qualitativa. A 

descrição da atividade profissional será enquadrada ao nível conceptual através da 

análise/descrição das correntes teóricas e dos conceitos-chave que suportam a nossa 

intervenção, pelo que procedemos à realização de uma pesquisa bibliográfica sobre as 

teorias da intervenção social e da intervenção precoce na infância. Este 

enquadramento será concretizado na primeira parte do relatório. 

A pesquisa bibliográfica e a descrição da atividade profissional permitirão 

realizar uma aprendizagem reflexiva baseada na relação teoria/prática, possibilitando 
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a identificação das potencialidades e dos constrangimentos associados à nossa 

intervenção, permitindo atualizar e adequar a nossa prática profissional, bem como 

formular propostas de procedimentos/estratégias relevantes para a melhoria dos níveis 

de autodeterminação das famílias de crianças com deficiência. Para a análise e 

descrição da Instituição bem como da nossa atividade, concretizadas na segunda 

parte do relatório, recorremos a dados existentes nos relatórios de 

atividade/regulamentos e documentação avulsa da Fundação LIGA, no período em 

análise, bem como a registos nos processos individuais dos Clientes e cuja 

autorização para consulta e utilização foi solicitada e aceite pelo Conselho de 

Administração da Instituição. Os dados apresentados referem-se às crianças/famílias 

atendidas na Fundação LIGA nos anos em análise, não sendo possível realizar uma 

generalização no que diz respeito à totalidade de crianças/famílias acompanhadas em 

IP em Portugal.  
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2. Enquadramento Teórico 
2.1.  Deficiência e Incapacidades 
2.1.1. Evolução Conceptual e Modelos Teóricos 

A intervenção social com pessoas com deficiência e incapacidades reflete, em 

boa medida, a maneira como estas são encaradas e entendidas pelas pessoas e 

sociedades (Clawson, 2011: 568). Como referem Sheldon e Macdonald (2009: 320-

321), historicamente as pessoas com deficiência e incapacidade foram olhadas como 

pessoas marcadas por uma tragédia pessoal que dificulta a sua participação na vida 

social, uma perspetiva resultante da ideia de que as pessoas com deficiência estão 

dependentes de outros e dos seus cuidados e, em termos socioeconómicos, se 

encontram em evidente desvantagem face às pessoas sem deficiência. Com base 

neste entendimento, concluem Sheldon e Macdonald (2009: 320-321), as pessoas 

com deficiência são regularmente tratadas e enquadradas pela sociedade de formas 

distintas que, certamente, não seriam aceitáveis para pessoas sem deficiência, 

causando uma discriminação evidente e aprofundando as desigualdades 

socioeconómicas anteriormente referidas. 

A forma como as sociedades encaram e interpretam o problema da deficiência 

está diretamente relacionada com o debate em torno dos diferentes modelos 

concetuais de deficiência. Além disso, como refere Weber (2011:74), o entendimento 

sobre o fenómeno da deficiência determina também as abordagens do trabalho social 

em torno da problemática da deficiência. Embora a vasta literatura sobre a matéria 

identifique vários modelos de deficiência, desenvolveremos três modelos, 

normalmente identificados como centrais neste debate, a saber: modelo 

individual/médico, modelo social e o modelo biopsicossocial (Harris e Enfield, 2003; 

Hughes, 2008: Sheldon e Macdonald, 2009; Barnes, et al., 2002:1-8, CIF,2004). 

De acordo com o modelo individual, a questão da deficiência fica delimitada ao 

individuo afetado e os problemas que as pessoas com deficiência enfrentam são vistos 

como tendo origem na sua condição biológica (Oliver e Sapey, 2006: 22). Como refere 

Clawson (2011:571), estas incapacidades são depois utilizadas para classificar a 

pessoa como inválida e como alguém que necessita de cuidados e está dependente 

de ajuda de outros de forma a viver em sociedade. A este respeito, Weber (2011:74) 

refere precisamente que “de forma caricatural, pode dizer-se que, no modelo 

individual, o meio está ausente. O individuo é considerado como estando dissociado 
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do meio em que vive. Todo o fenómeno observado se concentra, por conseguinte ao 

nível do corpo. Trata-se do modelo biomédico que encara a doença como um 

encadeamento causal (T)”. Como consequência do modelo individual, as repostas 

dos profissionais que intervêm nesta área passam por procurar uma cura/tratamento 

com vista à reabilitação da pessoa de forma a aproximá-la o mais possível da 

condição considerada “normal”. Daí Weber (2011:74) referir que o modelo individual 

pode ser qualificado como curativo. 

De facto, como enfatizam Barnes et al. (2002:3), nas décadas anteriores a 

1980, a investigação científica sobre a problemática da deficiência estava quase 

exclusivamente confinada ao modelo individual. Analisando um vasto conjunto de 

estudos sobre esta questão publicados ao longo das décadas de 1969 e 1970, Barnes 

et al. (2002:4) chegam à conclusão de que apesar de serem reconhecidas como 

importantes as consequências sociais e económicas da condição de deficiência, as 

causas das privações e obstáculos encontrados pelas pessoas com deficiência são 

atribuídas aos indivíduos afetados por tais condições assumindo-se estas desde logo 

como uma “tragédia pessoal” e uma “doença”. 

Não obstante as limitações do modelo individual, Sheldon e Macdonald, 

(2009:320-321) e Oliver e Sapey (2006:29) alertam que esta continua a ser a forma 

dominante de conceptualizar a deficiência e nessa medida exerce ainda uma 

considerável influência na prática dos cuidados médicos e do trabalho social. Todavia, 

Oliver e Sapey (2006: 22) advertem que a proeminência do modelo individual é, entre 

outros aspetos, consequência de pressupostos que estão profundamente enraizados 

na consciência social. Neste debate, Oliver (1990:94) afirma desde logo que a 

predominância do modelo individual está também relacionada com a influência 

ideológica do individualismo que marcou as políticas sociais. Além disso, Oliver e 

Sapey (2006:26) referem ainda que o modelo individual é politicamente conveniente, 

até porque quando uma pessoa com deficiência fracassa na prossecução dos 

objetivos de reabilitação determinados pelos profissionais ou sistematicamente 

questiona os serviços sociais, ela pode ser caracterizada como uma pessoa que está 

com dificuldades em se ajustar à sua condição de deficiência. Desta maneira, evita-se 

questionar os objetivos da reabilitação, assim como se pode ignorar o fracasso dos 

serviços sociais em providenciar a assistência adequada às pessoas com deficiência. 
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Ao longo das décadas de 1970 e 1980 surgem evoluções importantes que 

contribuem para estabelecer as bases que servirão para desafiar os pilares do modelo 

individual de deficiência. A nível internacional, as Nações Unidas adotam em 1975 a 

Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente e declaram 1981 como o Ano 

Internacional do Deficiente. Além disso, a OMS publica em 1980, a Classificação 

Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (ICIDH), cuja 

importância desenvolveremos de forma detalhada mais adiante.  

De superior importância para o surgimento de alternativas ao modelo individual 

é a constituição de diversas organizações dedicadas ao problema da deficiência ao 

longo das décadas de 1970 e 1980, sendo que várias destas organizações são 

resultado direto da mobilização coletiva das próprias pessoas com deficiência com o 

intuito de protestar contra a descriminação a que são sujeitas e de reivindicar 

melhores condições sociais e económicas. Assim, pode concluir-se que os desafios ao 

paradigma individual não vieram inicialmente do meio académico mas sim do 

crescente ativismo político das pessoas com deficiência (Barnes et al. 2002:4). 

O modelo individual de deficiência anteriormente desenvolvido foi 

particularmente desafiado pelo modelo social de deficiência. As origens do modelo 

social podem ser identificadas na obra O Estigma do académico Erwing Goffman, 

publicada pela primeira vez em 1963 e na qual o autor conceptualiza a deficiência em 

termos sociais (Weber, 2011:76, 77). Todavia, embora existam reflexões sobre a 

matéria desde a década de 1960, a formulação teórica e sistemática sobre o modelo 

social surgiu através da obra “Social Work with disabled people” de Michael Olivier, 

publicada pela primeira vez em 1983 (Sheldon e Macdonald, 2009). Segundo este 

modelo, o problema das pessoas com deficiência não se deve centrar na sua condição 

física, mas sobretudo nas barreiras sociais e económicas presentes na sociedade, que 

impedem as pessoas com alguma limitação física de garantirem uma qualidade de 

vida razoável e de participarem ativamente na vida social da comunidade onde estão 

inseridas. Estas barreiras surgem como consequência de uma sociedade organizada 

por e para pessoas sem deficiência e, além disso, são o reflexo de atitudes e valores 

de indivíduos e de Instituições que são contrários ao desenvolvimento de um projeto 

de cidadania e justiça social (Barnes et al. 2002: 5). A eliminação destas barreiras 

físicas e sociais, na opinião de Clawson (2011: 573), beneficiaria todas as pessoas e 

não apenas as pessoas com deficiência ou com incapacidades, uma vez que dessa 

forma se contribuiria para a eliminação da exclusão.  
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Thomas (in Barnes et al. 2002: 40) considera que a introdução do modelo 

social permitiu pela primeira vez equacionar e problematizar as barreiras existentes na 

sociedade, com as quais se confrontam as pessoas com deficiência, desde logo em 

áreas como a educação, a habitação, o emprego, os transportes, a cultura, a saúde, a 

segurança social e os direitos sociais e políticos. Assim, o modelo social representa 

um rutura em relação ao modelo individual já que, como argumenta Rieser (2003:121), 

a “cura” para problema da deficiência deve ser procurada na restruturação da 

sociedade. Como refere Weber (2011:79), “as respostas devem ser procuradas na 

adaptação ao meio ambiente, ou seja, na supressão das barreiras psicológicas e 

sociais e dos obstáculos físicos e materiais. Neste caso o individuo é um ator ou um 

agente de mudança que vai moldar um meio ambiente viável para que este lhe ofereça 

uma autonomia otimizada”.  

Em Inglaterra, diversos movimentos de ativistas, baseando-se no modelo social 

da deficiência, contribuíram decisivamente para uma assinalável mudança de discurso 

e para alterações significativas na forma como a deficiência é encarada, conseguindo 

também introduzir alterações significativas na legislação, nas políticas e nas práticas 

associadas à problemática das pessoas com deficiência (Sheldon e Macdonald, 2009). 

Palácios e Bariffi (2007:23) consideram igualmente que o modelo social possibilitou 

um novo olhar sobre as pessoas com deficiência, salientando, em primeiro lugar, que 

a sua qualidade de seres humanos implica que elas se encontrem numa situação de 

igualdade de direitos e de dignidade similar em relação aos demais e, em segundo 

lugar, realçando que a sua condição (deficiência) requer, em certas circunstâncias, a 

tomada de medidas específicas para garantir o exercício e o benefício de direitos em 

igualdade com as restantes pessoas. Nesta perspetiva, para Palácios e Bariffi 

(2007:23), a deficiência passa a ser considerada como uma questão de direitos 

humanos, devendo a pessoa estar no centro de todas as decisões que lhe dizem 

respeito, residindo na sociedade o foco dos seus problemas. Pimenta e Salvado 

(2007:157), partilhando desta opinião, referem que a ausência destas medidas 

específicas cria situações de desigualdade no exercício e benefício dos direitos, 

impedido que as pessoas com deficiência beneficiem de uma verdadeira igualdade de 

oportunidades. Perante a evolução descrita, e face à evidente oposição existente entre 

o modelo individual e o modelo social da deficiência, várias tentativas foram feitas ao 

longo dos últimos anos no sentido de ultrapassar esta dicotomia rígida e criar modelos 
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alternativos que possam integrar as perspetivas individuais, prevalecentes no modelo 

individual, e as perspetivas sociais, dominantes no modelo social.  

 

Como referido, ao longo das últimas três décadas têm sido tomadas medidas 

transversais em todas as sociedades no sentido de reconhecer e promover os direitos 

das pessoas com deficiência. Para esta evolução, instituições como a Organização 

das Nações Unidas (ONU) e a União Europeia têm contribuído de forma importante. A 

este respeito, destaque-se o contributo da Organização Mundial de Saúde (OMS) na 

redefinição e operacionalização de diversos conceitos relacionados com a 

problemática da deficiência, assim como o lançamento de diversas iniciativas de 

âmbito nacional e internacional em vários Países e regiões com vista à promoção dos 

direitos das pessoas com deficiência. 

 

No âmbito da redefinição e operacionalização dos conceitos de que falávamos, 

a OMS publicou, em 1980, a Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (ICIDH), considerada por Farias e Buchalla (2005:189) 

como um marco fundamental ao nível da conceptualização em torno da deficiência. 

Como anteriormente desenvolvido, não obstante esta primeira versão da ICIDH estar 

ainda conotada com o modelo individual de deficiência, ela foi sujeita a um processo 

de revisão e esteve na origem da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde, doravante designada por CIF. Surgido em 2001, este 

instrumento tem assumido um papel importante na consolidação e operacionalização 

de um novo quadro conceptual da funcionalidade e da incapacidade humana, 

refletindo uma importante mudança de paradigma que tem permitido, em boa medida, 

conciliar os modelos individual e social da deficiência anteriormente desenvolvidos. 

Deste modo, “a CIF baseia-se numa integração desses dois modelos opostos. Para 

obter a integração das várias perspetivas de funcionalidade é utilizada uma 

abordagem biopsicossocial. Assim, a CIF tenta chegar a uma síntese que ofereça uma 

visão coerente das diferentes perspetivas de saúde: biológica, individual e social” (CIF, 

2004: 22).  

 

Socorrendo-se do modelo biopsicossocial de funcionalidade e incapacidade, a 

CIF leva em consideração que a incapacidade é um fenómeno complexo que integra 

quer a dimensão relacionada com a deficiência quer a dimensão social. As 

intervenções médicas são absolutamente relevantes ao nível dos aspetos físicos e 
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psicológicos de uma determinada pessoa e que limitam a sua capacidade de executar 

tarefas. Ao mesmo tempo, as intervenções ao nível social e ambiental são 

particularmente relevantes para lidar com as restrições à participação da pessoa 

afetada por uma situação de deficiência nos vários subsistemas sociais como o 

educacional, o económico, o cultural e o político. Assim, a CIF distingue 

estruturalmente três dimensões de funcionalidade (aspeto positivo), a saber: funções e 

estruturas do corpo1, atividade2 e participação3. Por outro lado a incapacidade (aspeto 

negativo) integra também três dimensões fundamentais, a saber: deficiência4, 

limitações à atividade5 e restrições à participação6. Estas dimensões interagem entre 

si e são influenciadas por fatores contextuais, no âmbito dos quais a CIF identifica os 

fatores ambientais7 e os fatores pessoais.  

 

Desta maneira, a CIF entende que a incapacidade e a funcionalidade são 

resultado das interações entre as condições de saúde (doenças, perturbações ou 

lesões) e os fatores contextuais. No âmbito destes temos os fatores ambientais, que 

se referem a todos os aspetos do mundo externo ou extrínseco que formam o contexto 

da vida de um indivíduo e que incluem o mundo físico e as suas características, o 

mundo físico criado pelo homem, as outras pessoas em diferentes relacionamentos e 

papéis, as atitudes e os valores, os serviços e os sistemas sociais, as políticas, as 

regras e as leis (CIF, 2004:187). No que diz respeito aos fatores pessoais, apesar de 

não estarem classificados na CIF, eles estão relacionados com o indivíduo, e podem 

incluir a idade, o sexo, a condição social e as experiências da vida (CIF, 2004: 187). 

Desta maneira, através do modelo biopsicossocial, Farias e Buchalla (2005:192) 

argumentam que o “reconhecimento do papel central do meio ambiente no estado 

funcional dos indivíduos, agindo como barreiras ou facilitadores no desempenho de 

suas atividades e na participação social, mudou o foco do problema da natureza 

biológica individual da redução ou perda de uma função e/ou estrutura do corpo para a 

                                       

1 Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos (incluindo as funções 
psicológicas). Por outro lado, as estruturas do corpo são as partes anatómicas do corpo, tais como, 
órgãos, membros e seus componentes.  
2 Atividade diz respeito à execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo. 
3  Participação é o envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real.  
4 Deficiência são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, tais como, um desvio importante 
ou uma perda. 
5  Limitações à atividade são dificuldades que um indivíduo pode ter na execução de atividades.  
6  Restrições à participação são problemas que um indivíduo pode enfrentar quando está envolvido 
em situações da vida real.  
7 Os fatores ambientais estão relacionados com o ambiente físico, social e de atitudes em que as 
pessoas vivem e conduzem sua vida. 
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interação entre a disfunção apresentada e o contexto ambiental onde as pessoas 

estão inseridas”. 

 

Deste modo, e suportados pela evolução dos modelos teóricos anteriormente 

apresentados, no presente relatório utilizaremos o conceito de deficiência, com 

referência à CIF, numa perspetiva que integra além das características pessoais, os 

fatores contextuais. 

 

2.1.2. Breve caracterização socioeconómica 

Segundo dados do Relatório Mundial sobre a Deficiência (WHO, 2011: XI) 

“mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo vivem com alguma forma de 

incapacidade, dentre as quais cerca de 200 milhões experimentam dificuldades 

funcionais consideráveis”. Em Portugal, os dados do Inquérito Nacional às 

Incapacidades, Deficiências e Desvantagens publicado em 1996 (INIDD,1996) 

registava a existência de 905,488 pessoas com deficiência, valor que correspondia a 

cerca de 9,1% da população portuguesa. Este é um número muito superior quando 

comparado com os dados apresentados pelos Censos de 2001, que apontavam para a 

existência de 636 059 pessoas com deficiência, ou seja cerca de 6,1%,da população 

portuguesa. Segundo Gonçalves (2003: 71), a explicação para esta disparidade deve-

se à utilização de metodologias diferentes e a respostas subjetivas, uma vez que 

nestes levantamentos os indivíduos ou os familiares respondem de acordo com a 

avaliação que fazem da sua situação de deficiência e tipo de incapacidade. No que diz 

respeito à situação de deficiência nas famílias portuguesas, em 2001 existia pelo 

menos um membro com deficiência em cerca de 14% das famílias (INE, 2002). Por 

outro lado, os dados referentes ao último recenseamento, efetuado em 2011, apenas 

estarão disponíveis no último trimestre de 2012, pelo que não é possível apresentar 

informação mais recente. Além disso, mesmo na posse destes dados mais recentes 

não seria possível efetuar uma comparação com os valores anteriormente referidos, 

uma vez que nos Censos 2011, de acordo com os conceitos introduzidos na área da 

deficiência pela CIF, a variável deficiência foi substituída pela variável tipo de 

incapacidade. 
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Na literatura recente, vários autores e relatórios (Capucha, 2005; Harris e 

Enfield, 2003; Sousa, Pedroso, Casanova et al. 2007, WHO, 2011) têm apontado a 

existência de um ciclo que liga a deficiência à pobreza. A este propósito, Capucha 

(2005:167-171) refere que as pessoas com deficiência se encontram numa das 

categorias da população mais vulnerável à pobreza, devido não apenas às limitações 

funcionais e às representações sociais predominantemente negativas acerca das 

consequências dessas limitações, mas também devido à existência de barreiras 

sociais nas mais variadas áreas, designadamente no emprego e formação. Assim, 

considera Capucha (2005:167-171), embora a ajuda de familiares e a ação 

redistributiva da segurança social possam evitar uma situação de pobreza extrema, 

persiste uma situação de exclusão das pessoas com deficiência no que diz respeito à 

educação, à formação, ao emprego, à constituição da família e ao acesso a bens e 

serviços comunitários em igualdade de oportunidades com os restantes cidadãos. 

Como referem Sousa, Pedroso, Casanova et al. (2007:104), as pessoas com 

deficiência e incapacidade enfrentam “vários tipos de desigualdades sociais, como as 

que se referem ao acesso ao trabalho, à qualificação profissional, à escolarização, à 

desigualdade de rendimentos e às desigualdades associadas às diferenças de género 

e de idade. Estas desigualdades indiciam a existência de preconceito e de 

discriminação na sociedade portuguesa relativamente às pessoas com deficiências e 

incapacidades, e esta conjugação de situações socialmente desfavorecidas constitui 

um fator poderosíssimo de exclusão social”. 

 

Vários estudos têm também demonstrado que famílias com crianças com 

deficiência têm rendimentos mais baixos dos que as restantes famílias (Gordon et al 

cit. in Sheldon e Macdonald, 2009:323) e, além disso, enfrentam despesas adicionais 

como resultado da situação de deficiência (Dobson e Middleton cit. in Sheldon e 

Macdonald, 2009:323). A propósito do caso português, Pinto (2011:43) refere que em 

Portugal as mães de crianças com deficiência são frequentemente forçadas a 

prescindir do trabalho remunerado para cuidar dos seus filhos, pelo que apresentam 

níveis mais baixos de participação no emprego formal, e, além disso, por essa tarefa 

recebem uma compensação financeira modesta em face do importante papel social 

que desempenham (Pinto 2011:46). Desta forma, as famílias com crianças com 

deficiência podem enfrentar graves dificuldades financeiras até porque, como referido, 

a situação de deficiência implica gastos adicionais e as necessidades de suporte 

tendem a ser significativas e prolongar-se no tempo à medida que a criança cresce 



 

14 

 

(Pinto, 2011:39). Desta forma, conclui Pinto (2011:43), em Portugal, tal como nos 

outros países, as famílias com crianças com deficiência encontram-se em maior risco 

de enfrentarem uma situação de pobreza. 

 

Os impactos negativos da pobreza, assim como a sua relevância nas 

sociedades contemporâneas, como elemento explicativo de situações de exclusão 

social, levaram à intensificação dos esforços para operacionalizar e melhor 

caracterizar o fenómeno da pobreza. Exemplos deste esforço é o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento desde 1993, assim como o Índice de Exclusão Social (IES), criado 

no Brasil em 2002 (Carmo, 2011: 109). Como argumenta Carmo (2011:114), o 

combate à pobreza e à exclusão exige ações e medidas de autonomização, 

“assumindo a voz dos que não têm voz (advocacy), que deverá decrescer 

progressivamente, à medida que os sujeitos pobres ganhem maior capacidade de 

intervenção sobre o seu próprio destino (empowerment)”. Além disso, como refere 

Capucha (2005:247), para combater a pobreza devem ser possibilitadas 

oportunidades a todas as pessoas e asseguradas condições materiais conciliáveis 

com as disponibilidades existentes na sociedade. O problema da pobreza e da 

exclusão, em particular das pessoas com deficiência ou incapacidade e respetivas 

famílias, é um campo de atuação fundamental do Técnico Superior de Serviço Social, 

pelo que voltaremos mais adiante a este assunto. 

2.1.3. Políticas Sociais e Evolução Normativa 

Como já referido, durante séculos as pessoas com deficiência e incapacidade 

foram olhadas como incapazes de conduzirem de forma autónoma as suas vidas, 

encontrando-se frequentemente dependentes do apoio informal das pessoas mais 

próximas (familiares ou amigos) ou de instituições filantrópicas e/ou religiosas (Barnes 

e Mercer, 2006:2; Kirton, 2009:159). Em termos históricos, as pessoas com deficiência 

e incapacidade foram na realidade objeto de uma acentuada discriminação. 

 

Não obstante a existência de perspetivas diferentes e opostas ao longo da 

história do cristianismo sobre o problema em análise, Pimenta e Salvado (2010:159) 

salientam que a intervenção social da igreja assumiu-se durante séculos como o único 

apoio organizado existente para responder ao problema da deficiência e incapacidade, 
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nas sociedades ocidentais. Contudo, este apoio baseou-se em exclusivo num modelo 

caritativo, enquadramento que acabou por resultar numa evidente dependência das 

pessoas afetadas face a estas instituições religiosas. Por outro lado, como sublinham 

Barnes e Mercer (2006:2), ao longo do século XIX assistiu-se a um crescimento 

assinalável de soluções institucionais em vários países, como hospitais, reformatórios, 

hospícios, direcionadas ao grupo genérico das pessoas doentes, no âmbito das quais 

eram integradas as pessoas com deficiência e incapacidade. Todavia, como alerta 

Kirton (2009:159), tais soluções acabaram por resultar na segregação e isolamento 

das pessoas com deficiência e incapacidade, processo para o qual também contribuiu 

decisivamente a existência de instituições educativas especificas para este grupo de 

pessoas quando em idade escolar. 

 

Com a criação e desenvolvimento do Estado Providência, a partir da década de 

1940 do século XX, foram progressivamente adotadas em vários países diversas 

medidas legislativas com o objetivo de alargar a proteção e os benefícios destinados 

às pessoas com deficiência e incapacidade de forma a proporcionar-lhes melhores 

oportunidades no decurso das suas vidas. Neste processo ganharam relevância as 

ideias de autonomização da pessoa com deficiência e incapacidade, a consagração 

dos seus direitos de forma a possibilitar o exercício de cidadania plena, assim como o 

acesso em igualdade de circunstâncias com os demais cidadãos a um conjunto 

alargado de oportunidades e serviços. A evolução descrita foi acompanhada de 

medidas públicas de proteção social específicas para as pessoas com deficiência e 

incapacidade em vários domínios como a saúde, a vida familiar, o trabalho. Lindqvist 

(citado em Sheldon e Macdonald, 2009: 320) alerta que compete precisamente aos 

estados a responsabilidade de tomarem medidas para acabar com os obstáculos 

existentes em todas as sociedades e que impedem as pessoas com deficiência e 

incapacidade de viverem plenamente a sua cidadania. 

À semelhança do que aconteceu em outros países do sul da Europa, em 

Portugal desenvolveu-se um modelo particular de Estado Providência desde logo 

associado ao seu desenvolvimento tardio (Silva, 2002; Fontes, 2009). Assim, 

constando que o Estado-Providência português nunca alcançou os patamares de 

cobertura social verificado em outros países europeus, ganhou relevância a ideia de 

que o défice providencial do Estado em Portugal foi sendo compensado, mesmo que 

em termos parciais, pela providência socialmente produzida (Portugal, 2000:81). Nesta 
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matéria ganham especial relevância os laços de parentesco, verificando-se que as 

famílias, na ausência de políticas sociais fortes, têm sido responsáveis por uma boa 

parte da provisão de bem-estar dos cidadãos através de ajudas materiais e 

financeiras, prestação de serviços, guarda de crianças, cuidados aos idosos (Portugal, 

2000:82). Assim, enfatiza Portugal (2000:82), “o papel das redes familiares é sem 

dúvida um dos traços marcantes para compreender o «modelo social do sul» (T) 

onde, a par de um Estado-Providência rudimentar e residual, existe uma tradição de 

proteção social garantida pela sociedade civil quer através de formas 

institucionalizadas (sobretudo de inspiração católica), quer através de redes informais 

de apoio”. As especificidades do Estado-Providência português, associadas ao seu 

desenvolvimento tardio, são também salientadas por Silva (2000:49-62) e traduziram-

se num modelo dualista de proteção social, sobreprotegendo quem trabalha e 

atribuindo prestações baixas a trabalhadores irregulares, bem como sobreprotegendo 

as prestações de velhice comparativamente com as prestações familiares e serviços 

de apoio à família e comunidade. Por outro lado, argumenta Mozzicafreddo (1992:60), 

referindo-se ao desenvolvimento do Estado-Providência português no período 

posterior à revolução de 1974, apesar do Estado-Providência se ter estruturado 

institucionalmente com base no modelo “universalista”, as medidas implementadas 

indicam que ele tendeu a evoluir mais para um modelo instrumental e seletivo, na 

medida em que o processo de estruturação assentou na “produção de políticas 

sociais, de mecanismos de regulação da esfera económica e de políticas de 

concertação social, equacionadas, predominantemente, como resposta às solicitações 

imediatas das populações” (Mozzicafreddo,1992:60). Além disso, conclui 

Mozzicafreddo (1992:60), “este processo revela-se descontínuo e fragmentado em 

resultado, quer das diferentes pressões e assimetrias de poder dos grupos sociais, 

quer dos recursos públicos”. 

Assim, as políticas sociais direcionadas para a deficiência e incapacidade em 

Portugal devem naturalmente levar em consideração as especificidades da 

estruturação e evolução do Estado-Providência no nosso país. De acordo com esta 

perspetiva também se manifesta Fontes (2009: 77) quando salienta que, na análise 

das políticas sociais definidas em Portugal na área da deficiência, deverão ser 

consideradas as particularidades do Estado Providência e as características da ação 

do Estado. Analisando esta questão, Silva (2000: 49-62) refere que, embora os 

primeiros passos no sentido de se tomarem medidas pelo Estado com cariz social 
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tenham sido dados antes do 25 de abril de 1974, só depois da Constituição de 1976 

(CRP) é que as políticas do Estado português tenderam para a institucionalização de 

políticas sociais e para o modelo do Estado-Providência. Na opinião de Fontes 

(2009:79) esta versão da Constituição representa “o ponto de viragem para as 

pessoas com deficiência em Portugal, perspetivadas como cidadãs, e o início da 

responsabilização do Estado por todos os seus cidadãos”, algo que também é visível 

na revisão constitucional de 1982 em que é adicionado ao artigo 71º o número 3 no 

qual se consagra que “o Estado apoia as associações de deficientes”, assim como na 

revisão de 1997 em que o termo “deficientes” foi substituído pelo de “cidadãos com 

deficiência”.  

Como foi referido anteriormente, o desenvolvimento do Estado Providência 

português levou à adoção de diversas medidas legislativas com o objetivo de alargar a 

proteção e os benefícios às pessoas com deficiência e incapacidades, sendo que o 

próprio conceito de Estado Providência está intimamente associado ao de Política 

Social (Caeiro, 2008: 22). A este respeito, Carmo (2011: 40) define Política Social 

como “um sistema de políticas públicas que procura concretizar as funções 

económicas e sociais do estado, com o objetivo de promover a coesão social e a 

condução coletiva para melhores patamares de vida”. Tendo como finalidade também 

a defesa dos direitos humanos, estas políticas públicas assentam numa estratégia de 

coesão social e concretizam-se em áreas transversais tais como ambiente, cultura, 

desenvolvimento económico, educação e formação, habitação, saúde, segurança 

familiar e social. Ao nível da proteção social, surgiram no Portugal do período pós-

revolucionário diversas medidas, entre as quais a instituição, com o Decreto-lei 513-

L/79, 26/12/79, de um sistema mínimo e universal de proteção social, tendo o artigo 9º 

criado um subsídio mensal para menores de 14 anos a quem não seja reconhecido 

esse direito pelos regimes de proteção social que abranjam os pais ou equiparados. 

Todavia, o Decreto-lei 513-L/79, 26/12/79 acaba por ser revogado logo em 1980 pelo 

Decreto-lei 160/80 de 27/05/1980. Neste último, a propósito das pessoas com 

deficiência, mantem-se o abono complementar a crianças e jovens, a pensão social de 

velhice ou invalidez e é criado o subsídio de frequência em estabelecimentos de 

educação especial. Por outro lado, o Decreto-lei 170/80 de 29 de Maio de 1980 vem 

generalizar o abono complementar a crianças e jovens com deficiência, 

independentemente do seu regime contributivo ou rendimento do agregado familiar, 
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assim como generaliza a todos os beneficiários dos regimes contributivos o subsídio 

por frequência de estabelecimento de educação especial (Fontes 2009: 79-80). 

 

Da análise elaborada por Fontes (2009: 80-83) sobre as políticas sociais 

dirigidas às pessoas com deficiência e incapacidades em Portugal nas últimas três 

décadas, o autor conclui que se têm caracterizado pela ausência de uma verdadeira 

política global. Sobre esta matéria, Fontes (2009: 80-83) identifica algumas 

características principais das políticas de deficiência em Portugal. Em primeiro lugar 

encontramos uma definição de políticas numa perspetiva assente em necessidades 

em vez de em direitos universais, em que “a deficiência surge como uma questão 

individual e não social (T) a pessoa com deficiência emerge como inativa e 

dependente, razão pela qual muitos subsídios de deficiência não são compatíveis, 

mesmo que numa fase transitória, com a sua ativação para o trabalho” (Fontes, 2009: 

81); Esta perspetiva remete para o modelo médico de deficiência, encarando-se a 

deficiência como um problema individual e associando-se a deficiência à dependência. 

Em segundo lugar, Fontes (2009:81) refere o baixo nível de apoio concedido por 

Portugal às pessoas com deficiência, quer seja ao nível dos apoios pecuniários, quer 

seja ao nível dos serviços disponibilizados. Em ambos os casos, ficou-se sempre 

muito longe das verdadeiras necessidades das famílias e pessoas com deficiência.  

 

Em terceiro lugar, Fontes (2009: 82) serve-se do modelo de Drake, que 

identifica quatro tendências gerais nas políticas de deficiência e de desenvolvimento 

dos serviços do Estado Providência - confinamento, compensação, cuidado e 

cidadania – para afirmar que em Portugal a tendência para segregar pessoas com 

deficiência foi dominante durante os primeiros três quartos do século XX e ainda hoje 

se verifica (existência de lares residenciais para pessoas com deficiência maiores de 

16 anos, entre outros). Já a compensação emergiu sobretudo após a revolução de 

1974, materializando-se em prestações pecuniárias como a bonificação por 

deficiência, o subsídio de educação especial, o subsídio mensal vitalício e o subsídio 

por assistência de terceira pessoa. Das restantes tendências, Fontes (2009: 82-83) 

afirma que a referente ao cuidado é a menos observada nas políticas em Portugal, 

tendo a tendência para a cidadania surgido com a elaboração de documentos como a 

lei da Anti-discriminação (Lei n.º 46/2006), a Lei das Acessibilidades (Decreto-Lei 

N.º163/2006) e com a definição do 1º Plano de Ação para a Integração das Pessoas 

com Deficiência ou Incapacidade (2006-2009). Na sua própria definição este plano 
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assume como objetivo a promoção dos direitos humanos e do exercício da cidadania 

das pessoas com deficiências e incapacidade (MTSS, 2006:36). Esta legislação surge 

em Portugal, na sequência de algumas iniciativas promovidas no contexto da União 

Europeia, nomeadamente decorrentes do Tratado de Amesterdão e está alinhada com 

a evolução dos modelos conceptuais da deficiência, que cada vez mais se focam na 

questão dos Direitos Humanos (Fontes, 2009: 82-83). 

 

Assim, a avaliação que Fontes (2009) faz das políticas sociais dirigidas às 

pessoas com deficiência em Portugal é notoriamente negativa, já que se têm centrado 

em aspetos particulares da deficiência que resultaram, por um lado, em legislação de 

pendor particularista e relacionada com temas específicos e, por outro, no surgimento 

de uma multiplicidade de subsídios respeitantes apenas a grupos e temas específicos 

(Fontes, 2009:83). 

  

Não obstante a CRP de 1976 contemplar a obrigação do Estado realizar uma 

política nacional de prevenção e reabilitação, este princípio constitucional só se 

materializou em 1989 com a elaboração da primeira Lei de Bases da Prevenção, 

Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência (Lei n.º 9/89 de 2 de Maio). 

Embora tivesse o objetivo de “promover e garantir o exercício dos direitos que a 

Constituição da República Portuguesa consagra nos domínios da prevenção da 

deficiência, do tratamento, da reabilitação e da equiparação de oportunidades da 

pessoa com deficiência” (art. 1º) esta Lei concedeu pouco ênfase, por comparação à 

Lei de Bases que a revogou (Lei N. 38/2004 de 18 de agosto), à questão dos Direitos 

Humanos. Analisando ambos os documentos, verificamos que em 1989 o relevo era 

concedido às medidas de política que o Estado tinha que assegurar e garantir, 

enquanto na legislação posterior são contempladas as questões dos direitos 

sociais/cidadania como, entre outros, os direitos à saúde, à habitação, aos transportes, 

ao emprego, à formação, à conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar. 

Esta evolução em termos teóricos e conceptuais também aconteceu no que diz 

respeito à legislação referente à proteção e segurança social, de 1984 (Lei N.28/84 de 

14 de agosto) até à Lei de Bases Geral do Sistema de Segurança Social (Lei N.º 

4/2007 de 16 de Janeiro), atualmente em vigor. Dada a relevância para o presente 

trabalho, daremos destaque ao sistema de proteção social de cidadania, nos seus três 

subsistemas, designadamente o subsistema da ação social, o subsistema de 
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solidariedade e o subsistema de proteção familiar, referindo em pormenor os objetivos 

e apoios existentes em cada um. A proteção garantida no âmbito do sistema de 

proteção social de cidadania, nos três subsistemas referidos anteriormente, é 

financiada pelo Orçamento de Estado. 

O subsistema de ação social (artigo 29.º) tem como objetivos “a prevenção e 

reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, 

de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção 

comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas capacidades”. Assim, 

importa assegurar uma proteção especial aos grupos mais vulneráveis entre os quais 

se encontram as pessoas com deficiência bem como outras pessoas em situação de 

carência económica ou social, devendo ser conjugada com outras políticas sociais 

públicas, bem como articulada com a atividade de instituições não públicas. A ação 

social é concretizada por instituições públicas e instituições privadas sem fins 

lucrativos (art. 31º), através da existência de serviços e equipamentos sociais, 

programas de combate à pobreza, disfunção, marginalização e exclusão sociais, 

prestações pecuniárias, de carácter eventual e em condições de excecionalidade e 

prestações em espécie. 

O subsistema de solidariedade (artigo 36.º) destina-se a assegurar, com base 

na solidariedade de toda a comunidade, direitos essenciais por forma a prevenir e a 

erradicar situações de pobreza e de exclusão, bem como a garantir prestações em 

situações de comprovada necessidade pessoal ou familiar não incluídas no sistema 

previdencial. Abrange eventualidades tais como: a falta ou insuficiência de recursos 

económicos dos indivíduos e dos agregados familiares para a satisfação das suas 

necessidades básicas e para a promoção da sua progressiva inserção social e 

profissional; a invalidez; a velhice; a morte; as situações de incapacidade absoluta e 

definitiva dos beneficiários do sistema previdencial; os encargos decorrentes de 

diminuição de receitas ou de aumento de despesas sem base contributiva específica. 

A proteção concedida no âmbito do subsistema de solidariedade concretiza-se através 

da atribuição de prestações de rendimento social de inserção; pensões sociais; 

subsídio social de desemprego; complemento solidário para idosos; complementos 

sociais; entre outras prestações. Por fim, o subsistema de proteção familiar (art. 44.º) 

visa assegurar a compensação de encargos familiares acrescidos designadamente 

nos domínios da deficiência e da dependência, concretizando-se através de 

prestações pecuniárias.  
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A criação e desenvolvimento de diversas prestações pecuniárias atribuídas a 

pessoas com deficiência no âmbito do Sistema de Proteção Social de Cidadania (ver 

valores atuais na Figura 1), a criação de benefícios fiscais para as pessoas com 

deficiências e incapacidades e respetivas famílias, os apoios para a inserção no 

mercado de trabalho e aquisição de veículos por parte deste grupo de pessoas, bem a 

punição de práticas discriminatórias têm sido medidas adotadas pelos poderes 

públicos em Portugal no sentido de apoiar as pessoas com deficiência e incapacidade. 

Mais recentemente, a própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, ratificada por Portugal em 2009, veio contribuir na opinião de Pimenta e 

Salvado (2010: 157), para a mudança de paradigma sobre a forma como as pessoas 

com deficiência são encaradas, deixando de ser vistas como meras recetoras de 

serviços de caridade, tratamentos médicos ou proteção social passando a ser olhadas 

como cidadãos de pleno direito. 

 

 

Figura 1 – Prestações pecuniárias atribuídas a pessoas com deficiência, 
no âmbito do Sistema de Proteção Social de Cidadania. 

 
PRESTAÇÃO SOCIAL 

 
MONTANTE 

 
BONIFICAÇÃO POR DEFICIÊNCIA 

Escalão etário / Montante: 
<14 anos -  59,48€ 

14 - 18 anos -  86,62€ 
18-24 - 115,96€ 

SUBSÍDIO POR FREQUÊNCIA DE 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

O montante varia de acordo com a 

mensalidade do estabelecimento e o 

rendimento do agregado familiar. 

SUBSÍDIO POR ASSISTÊNCIA DE 3ª 

PESSOA 

Montante fixo: 88,37€ 

LICENÇAS PARA ASSISTÊNCIA A FILHO 

COM DEFICIÊNCIA OU DOENÇA CRÓNICA 

Montante: 65% do valor base de 

remuneração do beneficiário. 

SUBSÍDIO MENSAL VITALÍCIO Montante: 176,76€ 

PENSÃO SOCIAL DE INVALIDEZ Montante: 195,40€ 

Fonte: Segurança Social 2012, disponível online em www.seg-social.pt  
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Não obstante a evolução anteriormente retratada e este conjunto de medidas 

identificado, Fontes (2009) conclui que não tem sido realizada uma abordagem 

baseada em direitos, verificando-se ainda um entendimento estrutural da deficiência 

associado a uma visão médica e individual da mesma nas várias áreas de legislação 

(educação, segurança social, saúde, emprego), sendo exemplo disso a exigência de 

uma avaliação médica para a atribuição da maioria dos subsídios. Além disso, Fontes 

(2009:74) assinala a discrepância existente entre a legislação em Portugal e a sua 

efetivação prática, defendendo que apenas políticas sociais mais consequentes e 

emancipatórias face ao quotidiano das pessoas com deficiência, bem como uma 

refocagem e unicidade das políticas de deficiência, poderão operar uma efetiva 

transformação da vida das pessoas com deficiência e incapacidades em Portugal e, 

desta forma, aprofundar o projeto de cidadania nacional (Fontes, 2009: 90). Além 

disso, Pinto (2011:47) refere também que a própria legislação laboral e os regimes de 

proteção social continuam a basear-se num paradigma que reduz a deficiência a uma 

questão familiar, levando as famílias a ter de se assumir como os principais 

prestadores de cuidados, com o Estado a atribuir-se um papel meramente 

complementar. Na verdade, importa considerar que, seguindo a perspetiva de Sheldon 

e Macdonald (2009: 321), todas as mudanças operacionalizadas em termos de 

conceitos e políticas marcam apenas o início de um processo, continuando a existir 

para a maioria das pessoas com deficiência uma lacuna entre a retórica dos políticos e 

profissionais e a realidade diária das suas vidas, pelo que as medidas adotadas não 

resultam automaticamente numa melhoria decisiva das oportunidades de vida das 

pessoas com deficiência e incapacidade, que continuam a enfrentar a exclusão social 

desde logo provocada pela existência de importantes barreiras à sua integração nos 

vários domínios da vida social, educação, emprego, habitação, cultura e lazer e das 

relações sociais. 

Na opinião de Fontes (2009:84) a inexistência de uma estratégia coerente e 

planeada das políticas públicas direcionadas para a deficiência em Portugal resultou 

numa “duplicação de serviços e (n)a criação de políticas com objetivos diferentes e 

frequentemente baseadas em princípios contraditórios, aspeto particularmente visível 

no caso do apoio a crianças com deficiência e suas famílias, a quem é oferecida uma 

variedade de serviços provenientes de diferentes setores (Educação, Segurança 

Social e Saúde), difíceis de articular e que apresentam filosofias dissonantes” (Fontes, 

2009:84). Exemplo disso era a legislação que regulamentava a Intervenção Precoce 
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até 1999, ano em que foi criado um Despacho Conjunto com vista à implementação de 

um modelo integrado e de partilha de responsabilidades entre os setores da 

Educação, da Saúde e da Segurança Social que, até então, regulamentavam esta 

matéria de forma desarticulada. 

 

2.2. Intervenção Precoce na Infância 
2.2.1.  Evolução dos modelos teóricos e IP em Portugal 

A intervenção precoce pode ser definida, de acordo com Dunst e Bruder (cit por 

Almeida, 2004:65), como “uma prática que diz essencialmente respeito aos serviços, 

apoios e recursos necessários para responder às necessidades das crianças. Inclui, 

assim, atividades e oportunidades que visam incentivar a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança; e, ainda, aos serviços, apoios e recursos necessários 

para que as famílias possam promover o desenvolvimento dos seus filhos, criando 

oportunidades para que elas tenham um papel ativo neste processo”. Todavia, a 

Intervenção Precoce nem sempre teve a família como objeto de avaliação e 

intervenção. Os primeiros programas de Intervenção Precoce, surgidos nos EUA na 

década de 1960 e que serviram de base ao desenvolvimento dessa resposta em 

Portugal, eram baseados num modelo médico de intervenção estando focados 

exclusivamente na criança e nos problemas que esta apresentava e esquecendo uma 

visão global da criança. A família, ou não era considerada no processo de reabilitação 

ou, nos casos em que era considerada, constituía ela própria uma fonte de problemas 

(Correia e Serrano, 2000:13). No entanto, ao longo das últimas décadas têm-se 

verificado consideráveis mudanças nos modelos conceptuais e nas práticas de 

intervenção precoce, sendo atualmente consensual que, para uma prestação de 

serviços de qualidade, a filosofia deve privilegiar um modelo de envolvimento da 

família (Pimentel, 2004:43; Almeida, 2004:65; Coutinho, 2004:56). 

 

Na literatura recente são apontados três modelos impulsionadores das 

referidas mudanças. Em primeiro lugar encontramos o Modelo Transacional de 

Desenvolvimento de Sameroff e Chandler que leva em consideração no 

desenvolvimento das crianças os contributos biológicos e ambientais. Assim, Sameroff 

e Chandler (cit. in Serrano, 2007:34) consideram que “a criança modifica o seu 

ambiente e é, por sua vez, modificada pelo ambiente que ajudou a criar. Ao introduzir 
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a noção de um continuum de causalidade ambiente-crescimento, esta abordagem, na 

opinião de Serrano (2007:36), veio reforçar a importância da Intervenção Precoce 

como meio coadjuvante na superação da vulnerabilidade biológica e/ou social. Em 

segundo lugar temos o Modelo de Ecologia do Desenvolvimento Humano de 

Bronfenbrenner, com origem na teoria sistémica e no desenvolvimento de modelos 

ecológicos, defendendo que “todos os indivíduos são vistos num processo de 

desenvolvimento constante e dinâmico, que progressivamente os faz passar para 

diferentes contextos, reestruturando os contextos onde se inserem” (Serrano e 

Correia, 2000:21). Por fim, importa considerar o Modelo de Apoio Centrado na Família 

de Carl Dunst, que corresponde à evolução verificada nas práticas que deixaram de 

estar centradas exclusivamente na criança para se centrarem na família, nas suas 

necessidades e potencialidades. Com este modelo ganharam relevância os conceitos 

de Capacitação e de Corresponsabilização que, na prática, implicam um acréscimo de 

participação, de responsabilidades e de poder atribuído às famílias, exigindo em 

simultâneo a necessidade de uma colaboração e parceria efetiva entre profissionais e 

famílias (Coutinho, 2004:55). De facto, este processo pressupõe uma 

reconceptualização dos papéis e das relações entre a família e os profissionais e entre 

os próprios profissionais, com implicações significativas ao longo dos vários momentos 

de intervenção, cabendo à família um papel chave na tomada de decisão e aos 

técnicos o papel de facilitadores do processo.  

 

Na opinião de Shonkoff e Meisels (cit. em Franco, 2007:116) as práticas 

centradas na família devem considerar a criança e a família na sua globalidade e no 

contexto onde estão inseridas e ser planificadas e implementadas por uma equipa 

composta por diferentes profissionais, numa orientação interdisciplinar ou 

transdisciplinar. Na literatura recente são referidas vantagens e desvantagens destes 

dois modelos de trabalho em equipa; no entanto, o modelo transdisciplinar tem sido 

considerado como a prática que melhor se adequará ao trabalho em Intervenção 

Precoce, considerando as várias fases desde a deteção e sinalização, avaliação, 

participação das famílias, planeamento e implementação do programa de intervenção 

(ver por exemplo, Franco, 2007; King et. al, 2009: 211). Esta prática exigirá que os 

vários profissionais da equipa, entre eles o Técnico de Serviço Social, possuam 

competências de comunicação e partilha de informação, e estejam disponíveis para a 

cooperação, para além das competências específicas que cada um tenha em função 

da formação de base que possui (Franco, 2007:120). 
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Em Portugal, os primeiros serviços para crianças com deficiência, criados na 

década de 1960 e 1970, foram inspirados pela legislação americana e concebidos 

segundo os princípios do modelo médico. Na opinião de Bairrão e Almeida (2002:15), 

só a partir da década de 1980 surgem os primeiros programas de Intervenção Precoce 

com uma estrutura organizativa e um enquadramento teórico mais consistentes. 

Vários autores destacam o importante contributo da Direção de Serviços de 

Orientação e Intervenção Psicológica (D.S.O.I.P.), que implementou, em colaboração 

com a Associação Portage, um modelo de Intervenção Precoce inovador no País e 

que foi posteriormente adotado, em 1989, pelo Projeto Integrado de Intervenção 

Precoce de Coimbra (PIIP). O Programa de Atendimento à 1ª e 2ª infância da Liga 

Portuguesa de Deficientes Motores teve o seu início no final de 1985 para dar resposta 

à necessidade sentida pela Instituição de intervir numa fase precoce de 

desenvolvimento das crianças em situação de risco, com atraso no desenvolvimento 

ou com deficiência motora, mental e/ou sensorial (Nascimento e Faria, 2006:15). 

 

No que diz respeito ao enquadramento legal, a regulamentação que enquadrou 

a prática da Intervenção Precoce até 1999, na opinião de Bairrão e Almeida (2002:23), 

encontra-se dispersa em legislação referente à Educação Especial e à Educação Pré-

escolar. A primeira Lei de Bases da Prevenção, Reabilitação e Integração das 

Pessoas com Deficiência (Lei n.º 9/89 de 2 de Maio) não contempla as questões 

relacionadas com o atendimento/intervenção precoce, surgindo apenas dez anos 

depois um despacho conjunto do Ministério da Saúde, da Educação e da Segurança 

Social (Despacho Conjunto N.º 891/99) com vista a abranger as crianças com 

deficiência ou em risco de atraso grave de desenvolvimento e suas famílias. Este 

diploma, fortemente inspirado na legislação americana, surge da necessidade de se 

definir conceptualmente a natureza e objetivos da intervenção precoce e, além disso, 

de delinear um modelo integrado e de partilha de responsabilidades entre os setores 

da Educação, da Saúde e da Segurança Social que, até então, regulamentavam esta 

matéria de forma desarticulada. Pretendia-se, deste modo, garantir um maior 

envolvimento da família em todo o processo de intervenção, o estabelecimento de 

relações de confiança entre profissionais e famílias, a criação de novas dinâmicas de 

trabalho em equipa e a racionalização e coordenação de recursos. Os objetivos 

primordiais do DC 891/99 passavam pela criação de condições facilitadoras do 

desenvolvimento global da criança, minimizando os problemas da deficiência ou do 
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risco de atraso do desenvolvimento, ao mesmo tempo que se preveniam eventuais 

sequelas. Otimizar a interação criança/família, dando informações sobre a 

problemática em causa, reforçar as capacidades e competências familiares, 

autonomizar e capacitar as famílias para a tomada de decisões, envolver e utilizar os 

recursos da comunidade, assim como avaliar em conjunto com as famílias as 

respetivas necessidades, prioridades e recursos, estavam também entre os objetivos 

centrais do DC 891/99. 

Na sequência do Plano de Ação para a Integração das Pessoas com 

Deficiência e Incapacidade e da Convenção das Nações Unidas dos Direitos da 

Criança, foi publicado recentemente o Decreto-Lei n.º 281/2009 que cria o Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). Este diploma, no seu artigo 3º, 

define Intervenção Precoce como “o conjunto de medidas de apoio integrado centrado 

na criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, 

designadamente no âmbito da educação, da saúde e da ação social”. Criado para 

fazer face às limitações do Despacho Conjunto N.º 891/99 anteriormente referido8, 

este decreto-lei visa garantir as condições necessárias ao desenvolvimento de 

crianças entre os 0 e os 6 anos com alterações nas funções ou estruturas do corpo 

que limitam o crescimento pessoal e social, bem como a sua participação nas 

atividades típicas para a idade, e ainda de crianças com risco grave de atraso no seu 

desenvolvimento, bem como das suas famílias. Os conceitos utilizados neste domínio 

são os derivados da Classificação Internacional da Funcionalidade que se constitui 

como o referencial teórico para a elaboração do diagnóstico numa vertente bio-psico-

social que, desde logo, leve em consideração não apenas os problemas relacionados 
                                       

8 O Decreto-Lei n.º 281/2009 aborda, no seu preâmbulo, as limitações do Despacho Conjunto 
N.º891/99 nos seguintes termos: “A experiência de implementação de um sistema criado ao abrigo do 
despacho conjunto n.º 891/99, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 19 de Outubro 
de 1999, revelou a importância deste modelo de intervenção, mas constatou também uma distribuição 
territorial das respostas não uniforme, conforme as assimetrias geodemográficas. Verifica-se que o 
método adotado tem de ser melhorado com a experiência entretanto adquirida, de forma a verificar-se 
a observância dos princípios fundamentais. Com efeito, a necessidade do cumprimento daqueles 
princípios, nomeadamente o da universalidade do acesso aos serviços de intervenção precoce, 
implica assegurar um sistema de interação entre as famílias e as instituições e, na primeira linha, as 
da saúde, de forma a que todos os casos sejam devidamente identificados e sinalizados tão 
rapidamente quanto possível. Subsequentemente, devem ser acionados os mecanismos necessários 
à definição de um plano individual atendendo às necessidades das famílias e elaborado por equipas 
locais de intervenção, multidisciplinares, que representem todos os serviços que são chamados a 
intervir”. 
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com a deficiência, mas também o potencial de desenvolvimento da criança, assim 

como as alterações a introduzir no meio ambiente para que tal potencial se possa 

desenvolver. O Decreto-Lei n.º 281/2009 tem também objetivo o acompanhamento 

das mudanças ocorridas no desenvolvimento das crianças em diferentes idades e nos 

contextos significativos para as mesmas. Na opinião de Rosário et al. (2009: 132). “a 

existência de uma classificação baseada num modelo conceptual ecológico-sistémico, 

adaptado a crianças e jovens, e tendo um carácter universal, pode ser considerado de 

grande importância, na medida em que contribui para a caracterização das crianças, 

tendo por base um perfil funcional, e não um rótulo diagnóstico”.  

 

2.2.2. O Impacto da Situação de Deficiência na Família 

O conceito de família é um conceito dinâmico e que tem mudado ao longo dos 

séculos e das civilizações, sendo caracterizado na sociedade contemporânea pela 

pluralidade de formas em que se apresenta (Giddens, 2009: 349). Na literatura recente 

vários autores (Amaro, 2006:71; Oliver e Sapey 2006; Giddens, 2009:390) têm vindo a 

identificar diversos fatores que contribuem para a existência desta diversidade de 

formas de família, tais como o aumento das taxas de divórcio, o aumento das famílias 

monoparentais, as taxas de recasamento (famílias reconstituídas), assim como a 

coabitação. A este respeito, Amaro (2006: 14) partilha da ideia de uma evolução 

permanente da estrutura, das funções e das relações que se estabelecem entre os 

membros da família, motivo pelo se torna difícil encontrar elementos de valor absoluto 

na definição de família. Embora existam diversos tipos de família, Giddens (2009: 331) 

salienta que em praticamente todas as sociedades se pode identificar a existência da 

família nuclear, que corresponde a dois adultos que vivem com os seus filhos. 

Turnbull & Turnbull (cit. in Nunes et al., 2008: 37-38), seguindo os princípios da 

teoria sistémica, consideram a família como um sistema complexo onde se 

estabelecem interações a vários níveis, existindo uma interdependência entre os 

vários subsistemas uma vez que qualquer acontecimento ou intervenção com um 

membro da família terá um impacto nos outros e nas interações familiares. Os 

subsistemas familiares elencados pelos referidos autores (cit. in Gronita, 2008:26) são: 

(1) a estrutura familiar (composição, tamanho, estatuto socioeconómico, cultura); (2) a 

interação familiar (estabelecida nos vários subsistemas marital, parental, fraternal e 
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extrafamiliar); (3) as funções familiares (cuidados de saúde, socialização, afetoT); (4) 

o ciclo de vida da família (etapas pelas quais a família passa ao longo dos tempos).  

A perspetiva sistémica é também importante na análise do ciclo de vida da 

família, entendido este como o caminho que a família percorre desde o seu 

nascimento até à sua “morte” e que integra fatores internos (dinâmica familiar, 

características individuais), e externos (relação com os contextos em que a família se 

insere). Relvas (1996:16-17) defende que o ciclo de vida familiar se carateriza por uma 

sequência previsível de transformações na organização familiar às quais estão 

associadas o cumprimento de tarefas que caraterizam as diversas etapas do ciclo 

familiar. Ao longo do referido ciclo de vida ocorrem mudanças naturais e inesperadas 

que provocam geralmente grande stress na vida familiar, e que coincidem com uma 

maior probabilidade de disfuncionamento da família, embora Relvas observe que nem 

todos os acontecimentos que assinalam a crise tenham uma carga negativa. Alerta, 

por isso, que não é “o carácter agradável ou desagradável de um acontecimento que o 

define como crise, mas sim o seu carácter de mudança” (1996: 27).  

 O nascimento de uma criança com deficiência tem sido encarado por alguns 

autores como um evento traumático para a família (Oliver e Sapey, 2006), Em 

concordância com esta opinião, Topliss (cit. in Oliver e Sapey 2006: 90) refere que o 

impacto da deficiência na vida familiar gera efeitos importantes nas relações e 

oportunidades da família como um todo. Não obstante este facto, estudos recentes 

têm salientado que tal situação pode também representar uma oportunidade de 

crescimento e/ou fortalecimento da família e, desta maneira, não resultar 

automaticamente numa reação emocional negativa (Núñez, 2003:133-134). A este 

respeito, Gronita (2008:28-29) considera que o impacto do nascimento de uma criança 

com deficiência altera o percurso do ciclo vital da família sendo um exemplo típico de 

uma crise acidental, salientando que a maneira como esta crise é vivida e 

ultrapassada parece depender das características e dos recursos da família e do seu 

meio envolvente. Também Núñez (2003:133-134) partilha desta opinião, considerando 

que cada família é um caso singular e enfrentará de forma muito distinta o nascimento 

no seu seio de uma criança com deficiência. Deste modo, a autora considera que uma 

crise desta natureza poderá representar uma oportunidade de crescimento, 

fortalecimento e amadurecimento da família, embora possa também comportar o 

perigo de originar transtornos psíquicos que requerem acompanhamento médico 

especifico e, além disso, abalar ou mesmo destruir a unidade familiar e os vínculos 
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familiares. Na conclusão da sua investigação, Núñez (2003) alerta para a importância 

dos especialistas e profissionais que intervêm no processo de apoio e 

acompanhamento destas famílias identificarem precocemente as famílias mais 

vulneráveis de forma a acompanhá-las desde o momento do diagnóstico. Ainda sobre 

esta problemática, Pell e Cohen (citados por Nunes et al., 2008:37) salientam que 

apesar de todas as alterações que possam surgir nas dinâmicas familiares, a família 

assume-se como o principal sistema de apoio e suporte para as crianças com 

deficiência, uma vez que o ambiente vivido no seio destas primeiras interações sociais 

poderá contribuir para o crescimento e desenvolvimento da criança, com relevância 

particular no caso de crianças que apresentam uma necessidade de cuidados 

especiais. 

Sobre o problema da compatibilização da atividade profissional com a vida 

familiar, Núncio (2008:100) alerta para o facto de se verificar um número crescente de 

famílias em que ambos os pais trabalham. Desta maneira, as famílias tornam-se 

particularmente dependentes de apoios, sejam eles de natureza formal (infra-

estruturas) ou informal (rede social, familiares e amigos), competindo ao estado a 

criação de serviços flexíveis e diferenciados de cuidados para as crianças, bem como 

garantir o acesso universal das famílias a esses serviços com vista a uma 

compatibilização das responsabilidades familiares e profissionais de ambos os pais. 

Não obstante este padrão geral, quando existe uma criança com deficiência na família 

é também provável que as mães assumam as principais tarefas decorrentes da 

deficiência da criança, apresentando menor probabilidade de estar a trabalhar e, por 

esse motivo, obtendo benefícios económicos e sociais resultantes do emprego e 

correndo um maior risco de se tornarem mães solteiras (Baldwin e Carlisle in Sheldon 

e Macdonald, 2009: 323; Oliver e Sapey 2006: 89; Pinto, 2011).  

 

Tem vindo a ser igualmente reconhecido, desde há algum tempo, que quando 

a deficiência ocorre no seio de uma família, tal situação limita as possibilidades de 

divisão de tarefas, aumentando segundo Harris e Enfield (2003: 12), as exigências 

para quem cuida, reduzindo o tempo para o desenvolvimento de competências 

pessoais, para além diminuição do tempo disponível para uma atividade económica. 

Acerca deste assunto, Pinto (2011:40) refere que, apesar de não existirem estudos 

aprofundados em Portugal que documentem a divisão de papéis no que diz respeito 

aos cuidados prestados pelos pais a crianças com deficiência, os dados disponíveis 



 

30 

 

demonstram uma maior participação das mulheres, assumindo estas a maioria dos 

cuidados com as crianças. Este facto é, em boa medida, uma das causas para as 

mulheres trabalharem a tempo parcial ou nem sequer integrarem o mercado de 

trabalho. Repare-se também que, de acordo com os dados estatísticos existentes em 

Portugal no que diz respeito á composição dos agregados familiares com crianças a 

cargo (INE, 2002), no caso de famílias monoparentais, situação em que a criança vive 

apenas com um dos progenitores, verifica-se uma percentagem significativamente 

superior de crianças com deficiência a cargo da mãe (23%), sendo residual a 

percentagem de crianças com deficiência a residir apenas com o pai (4%). 

 

A existência de um sistema de suporte e apoio comunitário é um dos aspetos 

regularmente identificados como elemento fundamental para as famílias e que assume 

particular importância quando existem filhos pequenos (Relvas, 1996:108). Como 

facilmente se compreende e levando em consideração o anteriormente referido, este 

sistema de suporte e apoio comunitário assume ainda uma maior relevância no caso 

de famílias com crianças com deficiência, na medida em que nestas situações 

aumenta significativamente o risco de surgirem e se aprofundarem disfunções físicas, 

emocionais, familiares e mesmo sociais associadas ao estigma social em torno da 

condição de deficiência.  

 

Dunst, Trivette e Deal (1988) (cit. In Serrano, 2007:86), definem apoio social 

como sendo “a ajuda e apoio emocional, físico, informativo, instrumental e material 

prestados por outros com o objetivo de preservar a saúde e o bem-estar, de promover 

adaptações a acontecimentos do dia-a-dia e de estimular o desenvolvimento de uma 

forma adaptativa”. Assim, identificam sistemas de apoio formal, que incluem os 

serviços prestados por profissionais tais como: programas escolares, especialistas de 

educação para pais, terapeutas, agências de cuidados e apoio, e sistemas de apoio 

informal, que incluem as relações entre os membros da família, familiares, vizinhos, 

amigos e grupos comunitários. No que se refere ao sistema de suporte e apoio social 

às famílias, os autores em análise (cit. In Serrano, 2007:87-91), considerando que ele 

tem uma natureza multidimensional, conceptualizaram-no e operacionalizaram-no em 

cinco componentes distintas, cada uma com diversas dimensões. Em primeiro lugar 

temos o suporte relacional, que diz respeito à existência e quantidade de relações 

sociais dos indivíduos, nas quais se incluem o estatuto conjugal e a situação no 

trabalho, o número de pessoas que se encontram na sua rede social, bem como a 
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pertença a diferentes organizações. Em segundo lugar encontramos o suporte 

estrutural que se relaciona com aspetos quantitativos da rede social pessoal, incluindo 

a proximidade física dos membros da rede social, a duração e estabilidade das 

relações e a frequência de contacto com os membros da rede. Em terceiro lugar temos 

o suporte constitucional que se relaciona com a necessidade sinalizada de ajuda e 

congruência ou correspondência existente entre os tipos de suporte que são 

necessários e os tipos de suporte efetivamente proporcionados. Em quarto lugar 

temos o suporte funcional que está relacionado com o tipo, quantidade e qualidade de 

ajuda e assistência proporcionada pelos membros da rede, que inclui o apoio prestado 

por outros ao nível emocional, material e instrumental. Por fim, temos a satisfação com 

o suporte que é o nível de perceção acerca da utilidade do suporte e apoio. Sobre a 

rede de suporte social, Dunst, Trivette e Deal (in Serrano, 2007:88) concluem que 

existe uma evidência crescente que indica que ela influencia direta e indiretamente o 

comportamento e bem-estar dos pais, que por sua vez influencia quer o 

funcionamento da família, quer os cuidados prestados às crianças e, como 

consequência, também influenciará o próprio comportamento e desenvolvimento da 

criança. 

 

Sobre o problema do apoio e suporte às famílias com crianças com deficiência, 

Clawson (2011:583) enfatiza que várias investigações demonstram que as 

necessidades destas famílias estão perfeitamente identificadas. Todavia, as famílias 

nesta situação referem regularmente que enfrentam grandes dificuldades ou vêm-se 

mesmo impossibilitadas de obter respostas às suas necessidades, tendo de “batalhar” 

para obterem o apoio de que necessitam. Sobre esta matéria, Sheldon e Macdonald 

(2009: 325-326) referem que, entre as preocupações regulamente identificas pelas 

famílias com crianças com deficiência destacam-se a dificuldade de os pais obterem 

informação de boa qualidade sobre a condição de deficiência dos seus filhos, bem 

como a dificuldade de obter informação sobre serviços relevantes e outros recursos 

disponíveis para ajudar a potenciar desenvolvimento dos seus filhos e como aceder a 

esses serviços e recursos. 

 

Neste debate sobre as necessidades das famílias com crianças com 

deficiência, Clawson (2011:583-584) apresenta alguns pontos de vista de pais e 

cuidadores de crianças com deficiência relatados em estudos, acerca do que estes 
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consideram importante para um bom serviço que responda às suas necessidades, 

designadamente: (1) a existência de um gestor de caso que conheça bem a criança e 

cujo papel consiste em fazer a ligação entre a criança e os restantes intervenientes no 

processo, evitando deste modo que a família tenha de explicar frequentemente e 

recorrentemente a sua situação; (2) a existência de uma avaliação holística e a 

centralização da informação num local acessível a todos os intervenientes no 

processo; (3) a existência de serviços comunitários próximos da residência; (4) a 

existência de técnicos com treino específico e capacidade para comunicar e ouvir, 

capacidades fundamentais num Técnico de Serviço Social; (5) a disponibilização de 

informação na altura certa; (6) a marcação articulada de consultas/terapias para evitar 

várias idas ao Hospital ou Centro de Reabilitação; (7) a existência de “curtas pausas”, 

asseguradas por serviços ou em regime de voluntariado, em que a criança é 

acompanhada em casa ou levada a atividades no exterior que promovam o seu bem-

estar, recreação e socialização. A este propósito refira-se que, conscientes da 

importância da satisfação desta última necessidade regularmente identificada pelas 

famílias, em 2008 as “curtas pausas” foram contempladas na legislação inglesa 

(Children and Young Person-s´Act 2008), competindo às autoridades locais a 

promoção de condições para que tal medida seja executada. Em Portugal está 

prevista desde 2011 uma medida semelhante, integrada no Plano de Emergência 

Social (PES), designada por “Descanso do Cuidador”, que permite aos familiares de 

pessoas com deficiência, com necessidade de apoio 24h, realizarem uma pausa 

temporária no apoio sendo esta garantida através de respostas residenciais ou de 

apoio domiciliário. 

 

2.2.3. A Importância da Intervenção Social e o papel do 

profissional de Serviço Social na Intervenção Precoce 

A atuação e intervenção dos profissionais de Serviço Social implica trabalhar 

com alguns dos problemas mais complexos que afetam a experiencia humana, pelo 

que o trabalho social destes profissionais é altamente qualificado e complexo 

(Trevithick, 2005:1). A definição da Federação Internacional dos Profissionais de 

Serviço Social (IFSW) é um bom exemplo desta realidade e remete para o conceito de 

mudança, afirmando que “o Serviço Social promove a mudança social, a resolução de 

problemas nas relações humanas e o empowerment e a liberdade dos indivíduos com 
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vista à promoção do bem-estar. Recorrendo a teorias do comportamento humano e 

dos sistemas sociais, o trabalhador social intervém nas interações entre os indivíduos 

e o meio, tendo como princípios fundamentais os direitos humanos e a justiça social” 

(IFSW, 2000). Nesta perspetiva, os profissionais de Serviço Social devem-se centrar 

na resolução de problemas e assumem-se como agentes da mudança na sociedade e 

nas vidas dos indivíduos, dos grupos e das comunidades com os quais trabalham.  

A Intervenção Social é entendida por Carmo (2001:2) como um processo em 

que uma dada pessoa (sistema-interventor) se assume como recurso social de outra 

pessoa, grupo, organização, comunidade ou rede social (sistema-cliente), interagindo 

com ele com o objetivo de o ajudar a suprir um conjunto de necessidades sociais, 

potenciando estímulos e combatendo obstáculos à mudança pretendida. Summers e 

McMann (cit. em Hespanha et. al, 2007: 71) consideram que a intervenção social é 

facilitada quando para cada família em acompanhamento é designado um único 

profissional que desempenhando o papel de gestor “assume diversos papéis e 

funções que vão além do tradicional: avaliação, desenvolvimento e implementação de 

planos de ação; apoio à família nos encaminhamentos para outros serviços e/ou 

profissionais, principalmente perante necessidades urgentes; gestão do processo 

institucional de intervenção; articulação e colaboração com outros profissionais, para 

assegurar comunicação, consistência, trabalho em equipa e partilha de informação 

relevante entre todos; envolvimento e colaboração com a rede informal, para ajudar na 

gestão de recursos, partilhar informação relevante e promover o trabalho em equipa; 

conforme as necessidades, providencia treino de competências parentais e de 

resolução de problemas, providencia informação, aconselha e dá suporte prático”. 

 

De Robertis (2011:140-141) tipifica as intervenções sociais em intervenções 

diretas, nas quais existe um contacto presencial entre sistema-interventor e sistema-

cliente, e intervenções indiretas, que consistem em todas as ações realizadas sem a 

presença do sistema-cliente, quer sejam ações no meio envolvente, no sistema de 

relações sociais do cliente ou ainda ações de carater organizativo. A este respeito, De 

Robertis (2011:78) enumera as fases do método de intervenção, que correspondem ao 

início, meio e fim da intervenção, embora reconheça que, na prática, estas fases se 

possam confundir, sobrepor e mesmo apresentar-se de forma simultânea. Segundo 

esta autora, a intervenção começa com a determinação do pedido/problema social 

(pedido direto de cliente; formulado por um serviço/problema social; constatado pelo 



 

34 

 

trabalhador social). Após a análise da situação e a avaliação/diagnóstico social da 

mesma procede-se à elaboração do(s) projeto(s) de intervenção, seguindo-se a 

implementação do projeto comum, a avaliação dos resultados e o encerramento da 

ação.  

 

Ainda sobre a questão em análise, Weber (2011:139) alerta para um aspeto 

fundamental que se prende com a delimitação do tempo de intervenção, de modo a 

proporcionar a autonomia e evitar a criação de dependência nesta relação. Para esse 

efeito identifica três tipos de intervenção segundo a duração da mesma: (1) 

intervenção de curta duração (0 a 6 meses); (2) de média duração (6 meses a 1 ano); 

(3) de longa duração (mais de um ano). Weber (2011:139) considera que apenas as 

duas primeiras, integrando a noção de tempo, são orientadas para a autonomia. 

 

À prática da intervenção social têm sido associados os conceitos de advocacy 

e de empowerment numa perspetiva de reforço da defesa do sistema-cliente, defesa 

esta que deverá ir decrescendo à medida que este ganhe maior capacidade de 

intervenção sobre o seu próprio destino (Carmo, 2011:114). Numa investigação 

recente sobre as representações e práticas do empowerment nos trabalhadores 

sociais, Pinto, C. (2011:89) conclui que, embora o conceito de empowerment tenha 

múltiplas dimensões, ele implica necessariamente o “acréscimo de poder por parte de 

sujeitos que apresentam alguma vulnerabilidade na sua cidadania por falta do poder 

necessário para assegurar o exercício dos seus direitos e deveres como sujeitos 

ativos das suas comunidades e sociedades”.  

De uma forma geral, argumenta a APSS (2005), os Assistentes Sociais 

desempenham as seguintes funções: (1) identificação das necessidades gerais de um 

indivíduo, família ou grupo (diagnóstico da situação); (2) compilação das informações 

suscetíveis de responder às necessidades dos indivíduos e grupos e aconselhamento 

sobre os seus direitos e obrigações; (3) atendimento aos indivíduos no âmbito de um 

determinado organismo ou instituição, procurando encaminhá-los para as diversas 

entidades públicas e privadas com capacidade para os auxiliar na resolução dos seus 

problemas (autarquias, escolas, serviços da Segurança Social, associações de 

solidariedade social, etc.); (4) Incentivar os indivíduos, famílias e outros grupos a 

resolverem os seus problemas, tanto quanto possível através dos próprios meios, 

promovendo uma atitude de autonomia e participação; (5) Colaborar na definição e 
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avaliação das políticas sociais, servindo-se dos conhecimentos obtidos nos estudos 

que efetuam junto de determinada população com vista a garantir uma melhor 

adequação entre as medidas de política social e os direitos reconhecidos aos 

cidadãos. 

À semelhança do que aconteceu com a evolução conceptual dos modelos da 

deficiência, também na Intervenção Social se assistiu a mudanças importantes na 

terminologia e nos princípios da intervenção. De Robertis (2011:65-67) defende que a 

metodologia da intervenção em Serviço Social foi profundamente marcada pelas 

terminologias e referências relacionadas com o modelo médico, consistindo as várias 

etapas do método no estudo da situação, no diagnóstico, no tratamento, na avaliação 

e conclusão da intervenção com o fim do tratamento. No entanto, a mesma autora 

considera que, progressivamente, o modelo médico foi sendo substituído por aquilo 

que designa de “modelo de intervenção” em que a ação do profissional de Serviço 

Social não começa apenas após o diagnóstico, iniciando-se desde o primeiro contacto 

(olhar, acolhimento, a qualidade da escuta, as questões colocadas) e sendo 

desenvolvida imediatamente sem esperar pela recolha de dados de forma 

aprofundada sobre as pessoas ou situações. Além disso, este modelo considera de 

forma prioritária os aspetos positivos/ potencialidades e dinâmicos da situação da 

pessoa com a qual se irá intervir e exige a colaboração entre os profissionais e 

sujeitos da intervenção. Se é verdade que o profissional de Serviço Social é 

considerado agente da mudança, tal como a definição da ISFW contempla, na procura 

de soluções para a situação em nenhuma circunstância ele se deve substituir ou impor 

soluções às pessoas em causa. Por outro lado, este intercâmbio de perspetivas e 

interação provoca também mudanças na perspetiva e abordagem do próprio 

profissional de Serviço Social. Esta mudança de paradigma na forma como as 

potencialidades dos clientes são entendidas e valorizadas, concretizada através da 

passagem do modelo médico para o modelo de intervenção, constitui uma alteração 

radical na abordagem em Serviço Social. Como enfatiza De Robertis (2011:68), “o 

olhar colocado numa situação dá-lhe uma cor e sombreado diversos. A situação é 

talvez a mesma, mas a forma de a vermos transformá-la-á, torná-la-á diferente”. 

 

No debate sobre as qualidades e capacidades dos profissionais de Serviço 

Social, Ander-Egg (1995:262) sistematiza aquelas que considera serem as mais 

importantes para a realização de uma intervenção social, destacando desde logo que 
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“na realização das tarefas próprias do trabalho social, as qualidades humanas 

desempenham um papel mais preponderante que os conhecimentos e o domínio das 

técnicas”. Como qualidades técnicas, Ander-Egg (1995:282-284) salienta: (1) a 

capacidade para compreender e tratar os problemas dos clientes; (2) a capacidade de 

análise, realizando uma apreciação sistemática das várias partes de um problema; (3) 

a capacidade de síntese; (4) a capacidade de transformar as ideias em ações; (5) a 

flexibilidade e estabilidade na direccionalidade das ações empreendidas; (6) a 

capacidade e adaptabilidade para alterar a abordagem aos problemas, (7) Sinergia 

que consiste em organizar, articular e coordenar diferentes atividades com a finalidade 

de cada uma delas reforçar as potencialidades das outras. No que diz respeito às 

qualidades humanas Ander-Egg (1995:263-274) refere: (1) a sensibilidade social 

(capacidade de empatia); (2) a convicção e confiança na capacidade das pessoas 

exercerem as suas potencialidades com vista à realização pessoal e resolução dos 

seus problemas; (3) a capacidade para a motivação e estímulo, promovendo a 

participação ativa dos clientes; (4) a aptidão para o relacionamento humano (simpatia, 

capacidade de escuta empática, facilidade de comunicação, capacidade de 

acolhimento, abertura e disponibilidade); (5) a maturidade humana (capacidade de agir 

com equilíbrio); (6) a fortaleza e determinação para vencer as dificuldades. 

 

 No que diz respeito à intervenção social especificamente na área da 

Intervenção Precoce, Malone et al. (2000:173) defendem que os profissionais de 

Serviço Social estão numa posição privilegiada para providenciar e coordenar um 

conjunto de serviços e apoios, diretos e indiretos, às famílias, designadamente: (1) a 

realização de visitas domiciliárias para avaliação das condições de vida, dos padrões 

de interação familiar, assim como para dar orientações aos pais; (2) a realização de 

uma avaliação psicossocial do desenvolvimento da criança no contexto familiar; (3) a 

avaliação e disponibilização de serviços relacionados com as necessidades básicas 

das famílias; (4) a investigação de alegadas situações de negligência e maus tratos às 

crianças; (5) a prestação de aconselhamento individual e familiar; (6) o planeamento e 

implementação de serviços como grupos de apoio para pais e de atividades que 

promovam o treino de competências sociais para crianças e famílias; (7) a 

identificação, mobilização e articulação dos serviços sociais necessários; (8) a ajuda 

às famílias no seu contacto com os recursos comunitários necessários; (9) a facilitação 

das ligações entre casa-escola-comunidade; (10) a avaliação dos recursos 

comunitários ou apoios existentes; (11) a promoção dos direitos das famílias e o 
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acesso aos recursos comunitários (advocacy); (12) a disponibilização de informação 

às famílias e aos profissionais; (13) o apoio à transição para outra resposta; (14) a 

atuação como elo de ligação entre a família e a equipa terapêutica; (15) a discussão 

com outros profissionais sobre as questões e problemas de uma determinada família. 

 

Sobre a matéria em análise, Malone et al. (2000:174) defendem ainda que os 

profissionais de Serviço Social a trabalhar em Intervenção Precoce devem cultivar 

certos níveis de conhecimentos, competências e atitudes com vista a providenciarem e 

facilitarem o acesso efetivo aos serviços, bem como apoiarem as famílias com 

crianças com deficiência. Além disso, devem demonstrar capacidade para reconhecer 

e identificar as potencialidades e os recursos da criança e da família.  

 

Identificando exaustivamente as competências que consideram imprescindíveis 

para os profissionais de Serviço Social nesta área de intervenção (IP), Malone et al. 

(2000:174) referem as seguintes: (1) conhecer a legislação, os métodos e políticas de 

intervenção; (2) compreender o desenvolvimento típico das crianças e os desvios e 

efeitos destes na avaliação; (3) compreender a natureza sistémica da família e o 

significado que isto tem para a avaliação familiar, determinando necessidades da 

família, planeando intervenções, reforçando a família e facilitando o seu envolvimento 

no processo de intervenção; (4) compreender e promover os princípios do reforço 

familiar e do empowerment; (5) demonstrar a capacidade de gerar novos 

conhecimentos através da investigação aplicada com vista a implementar programas 

de IP de acordo com o estado da arte, assim como avaliar empiricamente a eficácia 

destes programas; (6) compreender a necessidade e a capacidade de promover a 

interdisciplinaridade pais-profissionais e a colaboração e parceria entre famílias e 

profissionais; (7) demonstrar uma consciência e uma sensibilidade para diferentes 

modelos de prestação de serviços e para o papel e contribuição de outras disciplinas 

no processo de IP; (8) demonstrar uma profunda compreensão das questões 

relacionadas com a transição da IP para outras respostas/serviços, planeando a 

transição, assim como apoiando e envolvendo a família nesses momentos; (9) 

demonstrar uma sensibilidade para a diversidade cultural das famílias e profissionais 

envolvidos num processo de IP; (10) demonstrar conhecimento dos recursos 

educativos/comunitários e médicos disponíveis para as famílias no plano local e 

nacional, assim como a capacidade para articular estes recursos. 

 



 

38 

 

Concluindo a sua reflexão sobre o papel dos profissionais de Serviço Social 

nos programas de IP, Malone et al. (2000:174) alertam que, dada a crescente 

vulnerabilidade de algumas famílias com crianças com atrasos no desenvolvimento a 

um número de questões que podem requerer intervenção profissional (isolamento 

social, abuso de menores, cansaço, disfunção familiar, dificuldades financeiras, falta 

de emprego estável) é imperativo que os profissionais de Serviço Social compreendam 

o impacto potencial da deficiência no sistema familiar. Assim, advertem Malone et al. 

(2000:174), estes profissionais devem conhecer e compreender a natureza do atraso 

no desenvolvimento, a política de intervenção precoce e as orientações desse serviço, 

os sistemas familiares e as práticas de empowerment, bem como devem ter as 

competências necessárias e já anteriormente referidas para participar num programa 

de IP. Só desta maneira, concluem Malone et al. (2000:174), estarão capacitados para 

compreender a complexidade desta área de intervenção e em posição de fornecer 

serviços e apoios eficazes às crianças com deficiência e respetivas famílias. 
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3. Enquadramento Institucional e Contextual 
3.1. Fundação LIGA: Missão e Evolução Organizacional 

 

A Fundação LIGA, pessoa coletiva de direito privado, surge a 2 de Março de 

2004 para dar continuidade às associações que a precederam, nomeadamente a 

LPDM-Centro de Recursos Sociais (1997) e a Liga Portuguesa dos Deficientes 

Motores (1954). O impulso para a criação da Liga Portuguesa dos Deficientes Motores 

surgiu da vontade e necessidade sentida por um grupo de pais, técnicos e voluntários 

que procuravam respostas de reabilitação que permitissem a educação e formação de 

crianças, jovens e adultos com deficiência motora. Em 1956, após a publicação 

estatutos da LPDM, foi criado no seu âmbito o Centro Médico e de Orientação 

Psicológica e Social e que representou uma resposta pioneira em Portugal para 

crianças e jovens portadores de deficiência motora (LPDM-CRS, 2006). 

 

Ao longo de um percurso que conta com mais de 55 anos de intervenção, a 

instituição distanciou-se de certa forma dos “modelos então preconizados de caráter 

marcadamente assistencial, persistindo numa intervenção que, acima de tudo, 

considerasse a pessoa como um todo, fundamentada inequivocamente no respeito 

pela dignidade da pessoa humana e no reconhecimento dos seus direitos de 

cidadania” (LPDM, 2006a:9). A Fundação LIGA procura deste modo dar resposta às 

necessidades das pessoas e famílias que a procuram através de serviços e respostas 

diferenciadas. 

 

Fruto da diversidade e complexidade das situações que ao longo dos tempos 

foram surgindo, assim como do protagonismo que os direitos humanos foram 

conquistando na sociedade, a Instituição assume-se em 1997 como Centro de 

Recursos Sociais, mudando a sua designação para LPDM-CRS. A partir daquele 

momento, estruturou a sua atividade em cinco eixos estratégicos de intervenção, 

designadamente: (1) Acessibilidade e Vida Independente; (2) Desenvolvimento 

Pessoal e Social; (3) Investigação e Formação; (4) Informação e Divulgação; (5) 

Administrativo e Financeiro. A filosofia de promoção da inclusão social das pessoas 

em desvantagem e das suas Famílias manteve-se como ideia fundamental e 

concretiza-se, ainda hoje, através da prestação de serviços nas áreas da Ação Social, 

da Educação, da Saúde, da Formação Profissional, do Desporto e da Cultura, 
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passando a desenvolver em complementaridade Ações de Informação e de Formação 

de Profissionais intervenientes neste processo, bem como Estudos e Programas de 

Investigação (Estatutos, LPDM-CRS, art. 3º). 

Atualmente, a Fundação LIGA tem como missão contribuir para o bem-estar 

físico e mental de todas as pessoas, encaradas na sua singularidade, dinamizando 

recursos especializados para potenciar as suas capacidades, bem como assegurando, 

sempre que solicitado, a tutela cívica a pessoas dependentes. Assim, todas as 

intervenções são centradas no cliente e decididas com o mesmo, numa perspetiva 

focada na sua singularidade. Além desta responsabilização para com os clientes que 

atende, a Fundação LIGA pretende manter um papel ativo junto da sociedade, sob 

uma nova forma de diálogo civil, que possa responder às questões sociais e culturais 

atuais, contribuindo para a humanização e sustentabilidade da sociedade portuguesa 

(Estatutos, Cap.I). Inerente à sua visão está o conceito de funcionalidade humana, 

constituindo-se como objetivo da Instituição a criação de oportunidades para que cada 

pessoa possa explorar ao máximo as suas competências motoras, intelectuais, 

expressivas, relacionais, em função dos seus valores e das suas necessidades de 

participação. 

Localizada na freguesia da Ajuda em Lisboa, a Fundação LIGA atendeu nos 

seus serviços em 2011 cerca de 800 clientes. De entre estes clientes, 47% situavam-

se na faixa etária dos 25-44 anos, enquanto 19% tinham idades compreendidas entre 

os 16 e 24 anos. Em termos de condições de funcionalidade, a esmagadora maioria 

(96%) possuía alterações permanentes nas funções e estruturas do corpo e residia no 

concelho de Lisboa (77%) (Fundação LIGA, 2011a). 

 

 Atualmente, a intervenção da Fundação desenvolve-se com base num 

Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com o referencial europeu EQUASS – 

European Quality in Social Services, seguindo nove princípios, nomeadamente: 

Liderança, Direitos, Ética, Parcerias, Participação, Orientação para o Cliente, 

Abrangência, Orientação para os Resultados e Melhoria Contínua. No seguimento do 

processo de certificação desenvolvido ao longo de dois anos, a Instituição possui 

desde Maio de 2011, a certificação EQUASS Assurance (nível I). No que diz respeito à 

sua organização interna, esta estrutura-se em cinco setores, designadamente: (1) 

Centro de Recursos para a Funcionalidade Humana; (2) Clínica de Medicina e 
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(Re)Habilitação; (3) Casa das Artes; (4) Acessibilidade; (5) Centro de Estudos 

Complexidade e Diversidade Humana (veja-se Figura 2).  

Figura 2 – Organigrama da Fundação LIGA 

 

Fonte: Site da Fundação LIGA, disponível em: www.fundacaoliga.pt 
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Dos vários serviços que constituem o Centro de Recursos para a 

Funcionalidade Humana destacamos o Programa Intervenção Precoce na Infância, 

destinado a crianças entre os 0 e os 6 anos que apresentem alterações nas funções 

ou estruturas do corpo, ou risco grave de atraso no desenvolvimento, e respetivas 

famílias ou principais cuidadores. O Programa resulta de um acordo celebrado na 

década de 1980 com o Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa e tem como 

objetivo promover condições facilitadoras do desenvolvimento global da criança, com 

vista a uma maximização das suas potencialidades, desde logo através da prestação 

de serviços em regime ambulatório que envolve diversas modalidades de ação, tais 

como o atendimento individualizado ou em pequeno grupo no contexto da sede do 

Programa ou no domicílio/ jardim-de-infância, ou ainda em articulação com outros 

parceiros da comunidade (Fundação LIGA, 2011). 

O Programa de Intervenção Precoce na Infância da Fundação LIGA teve o seu 

início no final de 1985, na altura designado por Programa de Atendimento à 1ª e 2ª 

infância, com o objetivo de dar resposta à necessidade sentida pela Instituição de 

intervir numa fase precoce de desenvolvimento das crianças em situação de risco, 

com atraso no desenvolvimento ou com deficiência motora, mental e/ou sensorial 

(Nascimento e Faria, 2006:15). Da análise sobre o desenvolvimento do programa nas 

últimas duas décadas, Faria (2009:15) conclui que o programa IPI passou por 

diferentes fases, num percurso próprio apoiado por valores e princípios partilhados e 

assumidos pelos pais ou outros cuidadores, crianças, diferentes profissionais que nele 

trabalharam e trabalham e outros parceiros da comunidade. Neste percurso, é 

manifesta uma procura constante de respostas adequadas ao contexto complexo em 

que se insere. Como refere Faria (2009:15), “a filosofia do Programa assenta em três 

pilares: família, profissionais e comunidade integrando um modelo de intervenção 

centrado na família, no trabalho em equipa inter/transdisciplinar e no trabalho em rede, 

centrado nos recursos da comunidade”. Assim, em termos de modelos de intervenção 

o Programa foi-se distanciando do modelo médico em que os técnicos eram 

considerados peritos de intervenção para assumir uma abordagem biopsicossocial, 

centrada na pessoa, na sua relação com os contextos. São elementos da equipa: as 

famílias; os fisioterapeutas, os terapeutas da fala, os terapeutas ocupacionais, a 

coordenadora, a técnica de Serviço Social, a médica fisiatra e os parceiros da 

comunidade (educadores, técnicos de Serviço Social, médicos, entre outros). 
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Desde que foi criado, o Programa IPI teve como objetivo atender à diversidade 

e singularidade de cada criança e família que o procura. Por esse motivo, a população 

atendida é diversa no que diz respeito à condição de deficiência/incapacidade e de 

recursos, sendo também admitidas crianças independentemente da sua área 

geográfica de residência.  

 

Constituem-se como objetivos centrais do Programa IPI promover condições 

facilitadoras do desenvolvimento global da criança com vista a uma maximização das 

suas potencialidades, informar e apoiar as famílias incentivando a sua participação 

ativa numa perspetiva de trabalho em parceria, incentivar e apoiar a inserção social e 

pré-escolar da criança com necessidades especiais, bem como otimizar os recursos 

existentes e as redes formais e informais de interajuda (Regulamento do Programa). 

Deste modo, assumem-se como áreas de Intervenção do Programa (1) o apoio à 

integração em creche/jardim-de-infância, (2) a intervenção terapêutica, (3) o apoio à 

família, (4) as atividades recreativas, (5) e a intervenção social e comunitária. Na 

verdade, num modelo de intervenção que se pretende centrado na família, cabe a esta 

decidir o seu grau de envolvimento e participação no Programa, não existindo um 

modelo único para todas as famílias, nem o mesmo modelo se apresentando como o 

mais adequado para a mesma família ao longo da sua existência (Nascimento e Faria, 

2006:96). 

3.1.1. Evolução do Serviço Social na Instituição 

No que diz respeito especificamente ao Serviço Social têm-se verificado 

alterações desde a criação da Instituição no tipo de funcionamento e funções 

desempenhadas pelos técnicos desta área. Até à década de 1980, o Serviço Social 

fazia parte dos Serviços de Apoio da Instituição, tal como o Gabinete de Relações 

Públicas ou o Gabinete de Estudos, Planeamento e Avaliação. Designado de Serviço 

de Acolhimento e Apoio, era responsável pelo atendimento e apoio social às famílias 

dos utentes dos programas, bem como a todas as pessoas, com ou sem deficiência, 

que se dirigissem à Instituição para solicitar informações ou ajuda na resolução de 

problemas associados à deficiência. (Organigrama e informação avulsa consultada, 

s/data). No entanto, em 1988, a Instituição reestrutura o seu funcionamento com a 

intenção de intervir na comunidade escolar onde muitas crianças com deficiências 

graves eram impedidas, pelos seus quadros de dependência, de frequentar respostas 
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próximas das suas áreas de residência. Impulsionada pela possibilidade da criação de 

uma nova resposta designada de Unidades Locais (precursoras das Unidades de 

Apoio a Alunos com Multideficiência definidas pelo Estado em 2008), a Instituição 

alterou o modelo de Intervenção do Serviço Social, passando a realizar uma 

intervenção direta no terreno. Desta forma, a Instituição pretendia “através de uma 

intervenção no terreno inovadora, disseminar de forma mais persistente e rápida uma 

cultura no reconhecimento da diferença, dando a conhecer aos serviços públicos e 

privados e, de uma forma geral, a toda a comunidade, a presença daquela família com 

uma pessoa com deficiência, mas que deveria partilhar dos mesmos direitos e 

responsabilidades cívicas, como qualquer outro cidadão” (LPDM-CRS, 2006a:45).  

 

Desta reestruturação surge o Projeto de Intervenção Social Familiar e 

Comunitária, no qual o Técnico de Serviço Social é responsável pelo 

acompanhamento familiar e pela relação triangular entre a Instituição, a família e a 

comunidade. Assumiam-se como objetivos gerais deste projeto, que anos mais tarde 

deu origem ao Gabinete de Intervenção Comunitária: (1) o apoio e orientação familiar 

(identificação das necessidades e problemas visando o desenvolvimento das suas 

capacidades educativas, implicando-as no processo de reabilitação); (2) a intervenção 

comunitária (identificação dos recursos existentes); (3) a criação ou rentabilização de 

respostas locais; (4) a mudança de atitudes; (5) a articulação com serviços locais. 

Entre as áreas de intervenção direta do Serviço Social encontravam-se: (1) o 

processamento de novas admissões nos programas da instituição através de 

entrevistas de acolhimento e visitas domiciliárias para realizar o diagnóstico social; (2) 

a preparação das famílias para a participação no processo de reabilitação, através da 

informação, orientação e apoio psicossocial, preparando para uma participação 

consciente e ativa no processo de reabilitação dos filhos e na resolução de problemas 

familiares; (3) o estudo da comunidade para mobilização de recursos locais através do 

levantamento de recursos por freguesia e sensibilização dos mesmos para a 

problemática da deficiência; prestando informação e garantindo o encaminhamento 

para esses recursos; (4) a rentabilização e criação de respostas locais a partir dos 

recursos existentes, contactando os diversos organismos públicos e privados com a 

finalidade de conhecer os projetos em curso ou fase de elaboração dirigidos à 

população com deficiência; promovendo a criação de unidades locais em estruturas 

pedagógicas ou socioculturais e viabilizando a integração nas estruturas de ensino 

regular: creches, infantários e escolas; (5) a sensibilização e educação da 
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comunidade, visando a mudança de atitudes e a plena integração da pessoa com 

deficiência, através de campanhas de informação em meios de comunicação social e 

do lançamento de inquéritos à opinião pública (Projeto de Intervenção Social Familiar 

e Comunitária, 1989). 

 

 Com a passagem da instituição a LPDM-Centro de Recursos Sociais em 1997, 

o acompanhamento social, disponível para as famílias de todos os clientes que 

frequentavam os programas da instituição, passou a ser disponibilizado pelo Gabinete 

de Intervenção Comunitária (GIC). A Intervenção deste gabinete desenvolvida pelas 

Técnicas de Serviço Social é baseada no modelo de Empowerment e está estruturada 

de acordo com os domínios definidos pela Associação de Profissionais de Serviço 

Social (APSS). Procura-se, deste modo, fomentar e desenvolver capacidades ao nível 

cognitivo, prestar informações, promover a compreensão do funcionamento das 

estruturas comunitárias e dos recursos sociais ao nível relacional, facilitar o 

desenvolvimento das relações interpessoais e grupais, estimular novas formas de 

comunicação e expressão e, ao nível organizativo, acionar ou criar novos recursos 

sociais que promovam a participação e a capacidade organizativa das famílias 

(Estatuto do GIC). Em 2008, verificou-se uma restruturação do seu modo de 

funcionamento e atendimento às famílias em virtude da redução no número de 

Técnicas de Serviço Social, tendo estas ficado afetas exclusivamente aos Programas 

de Intervenção, em vez de estarem distribuídas de acordo com a proveniência 

geográfica dos clientes. Este funcionamento manteve-se até Dezembro de 2010, altura 

em que o gabinete foi extinto após uma reorganização de serviços na Instituição, 

ocorrendo então a mudança das duas Técnicas de Serviço Social para a estrutura 

física dos Programas aos quais davam apoio.  

Apesar desta mudança no plano formal, no que diz respeito às áreas de 

intervenção, mantiveram-se como competências das Técnicas de Serviço Social as 

vertentes do acompanhamento psicossocial e da intervenção comunitária, sendo 

também realizada a articulação interna com os vários serviços existentes numa 

perspetiva de trabalho interdisciplinar. A intervenção na Comunidade é realizada numa 

perspetiva de fortalecimento e rentabilização de recursos e parcerias, articulando com 

as redes formais e informais de suporte às famílias, com o objetivo de criar condições 

facilitadoras da integração dos indivíduos, através de: (1) identificação dos recursos 

existentes ao nível local mediante o estudo da área geográfica de intervenção; (2) 
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sensibilização, orientação e mobilização dos recursos sociais existentes na 

comunidade; (3) articulação com os serviços locais e encaminhamento dos clientes 

para as entidades públicas capazes de ajudar a resolver os seus problemas; (4) 

responsabilização da sociedade civil no respeito pela pessoa com deficiência, nas 

áreas da educação, do emprego e nas atividades sociais e recreativas. 

 

A intervenção interdisciplinar visa alcançar uma perspetiva global do cliente e 

consequentemente realizar um trabalho mais eficaz, concretizado particularmente 

através da articulação com a equipa interdisciplinar que intervém no processo de 

habilitação funcional do cliente, através da realização de reuniões periódicas, assim 

como mediante a realização de trabalhos de investigação com vista ao 

aperfeiçoamento dos métodos e técnicas profissionais. 
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4. Descrição da atividade profissional 
4.1. Reflexão sobre o Papel do Técnico de Serviço Social no 
Programa Intervenção Precoce na Infância da Fundação 
LIGA (2002-2012) 

 

No presente capítulo iremos descrever e refletir sobre a experiência profissional 

de dez anos como Técnica de Serviço Social a desempenhar funções no Programa 

Intervenção Precoce na Infância (IPI) da Fundação Liga. Este é um momento 

essencial do presente relatório que se baseia na nossa experiência profissional e 

reveste-se de especial importância na medida em que, como refere Sacristán (cit. 

Roldão, 1999: 116) “o exercício de qualquer profissão pressupõe a possibilidade, a 

necessidade e a capacidade de o profissional refletir sobre a função que desempenha, 

analisar as suas práticas à luz dos saberes que possui e como fontes de novos 

saberes, questionar-se e questionar a eficácia da ação que desenvolve no sentido de 

aprofundar os processos e os resultados, os constrangimentos e os pontos fortes, a 

diversidade e os contextos de ação, reorientando-a, através da tomada fundamentada 

de decisões, ou da gestão de dilemas”.  

 

Para este efeito iremos considerar duas fases distintas. Numa primeira fase, 

compreendida entre 2002 e 2007, integrámos uma equipa alargada de suporte ao IPI, 

acumulando esta função com diversas atividades desenvolvidas noutros programas da 

Instituição. Numa segunda fase, entre 2008 e 2012, estivemos em exclusividade no 

Programa IPI, assumindo a gestão de casos e o acompanhamento de todas as 

famílias das crianças que o frequentavam. Com vista a analisar estas duas fases, 

teremos como referência o acompanhamento por nós efetuado no ano de 2003, que 

foi o primeiro ano completo de atividade profissional na Instituição e ao longo do qual 

acompanhámos 16 das 102 famílias que frequentaram o serviço, e no ano de 2011, ao 

longo do qual foram atendidas no Programa 91 crianças, das quais cerca de 53 foram 

acompanhadas por nós de forma mais sistemática. No decurso da nossa análise 

iremos igualmente fazer referência às competências adquiridas ao longo destes anos 

de experiência, bem como referiremos as mudanças verificadas nas funções da 

Técnica de Serviço Social, papel por nós desempenhado, nos vários momentos de 

intervenção do Programa desde a admissão das crianças até à sua saída. 
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4.1.1. Implementação da Intervenção 

Como referido anteriormente, desde 1988 que as técnicas do Gabinete de 

Intervenção Comunitária (GIC) estavam distribuídas por áreas geográficas, tendo por 

referência os Concelhos da Grande Lisboa. Deste modo, em 2002, quando iniciámos a 

atividade profissional na Instituição, ficámos responsáveis pelo acompanhamento dos 

clientes que residiam nos Concelhos de Amadora e Sintra, num total de 47 famílias 

que frequentavam os vários programas da Instituição, designadamente: Intervenção 

Precoce, Sócio-educativo, Unidades Locais, Centro de Atividades Ocupacionais e 

Serviço de Apoio Personalizado. Na época, a equipa do GIC era composta por quatro 

Técnicas licenciadas em Política Social. 

 

A intervenção das Técnicas de Serviço Social na Fundação LIGA pretende 

garantir o apoio psicossocial, a intervenção junto dos recursos comunitários existentes 

na zona geográfica de intervenção, bem como a articulação com a equipa 

interdisciplinar que acompanha o cliente na Instituição. De facto, o acompanhamento 

psicossocial é um dos aspetos centrais da nossa atividade profissional na instituição 

desde o início até à atualidade e realiza-se através de uma relação profissional de 

empatia, confiança e compromisso mútuo, que vai sendo construída ao longo do 

tempo através do contacto com as famílias, do conhecimento das suas necessidades 

bem como dos seus recursos e potencialidades para fazer face às dificuldades 

apresentadas. 

 

O acompanhamento psicossocial tem como objetivo promover a melhoria da 

qualidade de vida dos clientes e a capacitação das famílias para a resolução dos seus 

problemas, bem como informar as famílias sobre os seus direitos e deveres no sentido 

da autonomia e do exercício pleno da cidadania. Para a concretização do 

acompanhamento psicossocial desenvolvemos as seguintes atividades: (1) realização 

de diagnóstico social através de entrevistas de acolhimento, reuniões periódicas com a 

família e visitas domiciliárias, bem como a realização de outros contactos regulares; 

(2) disponibilização de informação, orientação e apoio psicossocial às famílias ao 

longo do processo de reabilitação para uma participação consciente e ativa no 

processo; (3) disponibilização de informação sobre meios, legislação e recursos 

técnicos que possam facilitar o quotidiano das famílias; (4) estudo com a família das 

soluções possíveis para o seu problema, procurando dinamizar as suas 
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potencialidades; (4) apoio aos indivíduos na identificação e utilização da sua rede de 

suporte informal.  

 

No que diz respeito ao Programa Intervenção Precoce, a nossa ação centra-se 

desde o início da nossa colaboração com o programa em sete aspetos principais: (1) 

no processo de admissão com a realização de entrevistas; (2) na informação sobre 

direitos, acesso às prestações familiares e benefícios fiscais; (3) na orientação e 

prestação de suporte psicossocial à família no confronto com a situação de 

diferença/deficiência da criança; (4) no levantamento de Creches/Jardins de Infância 

que ofereçam as condições adequadas às necessidades da criança e da família; (5) 

na sensibilização de todos os agentes envolvidos para a importância do processo de 

integração; (6) ao longo do processo de intervenção, no acompanhamento e 

orientação da família no seu primeiro contacto com a estrutura pedagógica, no 

estabelecimento de relações com as equipas do apoio educativo e com os técnicos da 

estrutura pedagógica; (7) na articulação com os restantes recursos comunitários 

importantes para a resolução de necessidades ou situação-problema, numa perspetiva 

de trabalho em rede e centrada nos recursos da comunidade. 

 

A intervenção social e comunitária por nós desenvolvida no âmbito do IPI 

assume-se como uma atividade fundamental de forma a garantir o funcionamento e os 

objetivos do Programa Intervenção Precoce, motivo pelo qual considerámos 

importante descrever sumariamente os vários momentos da intervenção por nós 

realizada, tarefa que faremos seguidamente. Desde o início da nossa colaboração 

com o Programa IPI que a intervenção por nós realizada se inicia no momento da 

primeira entrevista, na qual também está presente a coordenadora do Programa. 

Nesta entrevista realizamos um primeiro levantamento das necessidades da criança 

e/ou da família, esclarecemos eventuais dúvidas da Família/Principais Cuidadores, 

prestamos informação sobre as fases seguintes do Processo, nomeadamente 

avaliação, diagnóstico e formalização da inscrição. Caso a decisão da família seja pela 

não frequência no Programa, damos informação sobre outros serviços de Intervenção 

Precoce existentes na sua área de residência e disponibilizamo-nos para prestar apoio 

no encaminhamento para outro serviço desejado. O facto de estarmos presentes neste 

primeiro contacto com a família possibilita-nos disponibilizar, desde logo, suporte 

informativo ou outro que seja necessário, em função das necessidades e 

preocupações da família/principais cuidadores. Por vezes, o contacto com a Fundação 
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LIGA é também um primeiro contacto com a realidade da deficiência/necessidades 

especiais, sendo por esse motivo realizada uma abordagem, ainda que superficial, às 

prestações sociais atribuídas de acordo com a legislação em vigor.  

 

A fase seguinte consiste na avaliação das necessidades e potencial de 

desenvolvimento da criança, concretizando-se através da observação direta e 

avaliação informal da sua interação com os seus pais/principais cuidadores, com os 

objetos e brinquedos disponíveis e com os Técnicos presentes. Nesse momento, 

enquanto Técnica de Serviço Social, realizamos a avaliação das necessidades de 

apoio socioeconómico, transporte, formação ou outras da família/principais 

cuidadores, bem como a identificação das respostas sociais ou outros serviços 

relevantes para a criança, família/principais cuidadores (creche ou jardim de infância, 

serviços clínicos, sociais ou outros). 

Nesta fase cabe à família escolher o responsável de caso que será o elemento 

de referência para a família e restantes Técnicos. Nos casos em que a família delegue 

esta decisão na equipa, esta deve direcioná-la para a área em que a criança e/ou a 

família apresentem mais dificuldades/preocupações, sendo uma destas áreas a do 

Serviço Social. No caso de crianças a residirem em lares e centros de acolhimento é 

proposto pela equipa, neste momento inicial, que seja a Técnica de Serviço Social a 

desempenhar a função de responsável de caso, para facilitar a articulação com os 

vários recursos envolvidos. Como responsável de caso, a nossa missão consiste em 

identificar, dinamizar e articular os recursos envolvidos na satisfação das 

necessidades dos clientes, assumindo a comunicação entre todos os intervenientes e 

garantindo uma intervenção orientada para o cliente. 

A fase seguinte será a elaboração do Plano Individual de Intervenção (PII), que 

se assume como um instrumento imprescindível ao desenvolvimento do modelo de 

intervenção preconizado pela Instituição e está organizado de acordo com o estipulado 

na legislação nacional que regulamenta a Intervenção Precoce. Nele estão contidas 

informações sobre a criança e sobre a família/principais cuidadores (principais 

preocupações/necessidades, recursos e apoios disponíveis na família e na 

comunidade, bem como os produtos de apoio utilizados pela criança), dados que 

serão importantes para delinearmos a nossa intervenção, desde logo, junto das 

famílias que apresentem fragilidades de ordem social e situações-problema a resolver. 

No PII de cada criança são definidos os objetivos das várias áreas de intervenção, 
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entre as quais se inclui a Intervenção Social e Comunitária. Atualmente, os objetivos 

da intervenção são definidos segundo as necessidades verbalizadas pelas famílias e 

respeitam o Modelo de Qualidade de Vida utilizado pela Instituição desde 2010. Este 

Modelo assenta numa estrutura multidimensional, tentando abranger as várias 

dimensões da vida dos clientes, desde o desenvolvimento pessoal nos domínios 

mental, físico, das relações interpessoais e autodeterminação; a inclusão social nas 

vertentes da educação e formação, da empregabilidade, da cidadania/direitos; e do 

bem-estar emocional, físico e material. Além de auscultar as preocupações, 

necessidades e expectativas dos clientes, pretende-se também com a realização do 

PII o esclarecimento de dúvidas e questões de modo a proporcionar o suporte 

necessário. Foi talvez na implementação do Plano Individual de Intervenção (PII) que 

notámos um maior enriquecimento do nosso papel enquanto Técnicos, uma vez que 

assumindo a função de responsável de caso, em 2008, começámos a elabora-lo e a 

implementa-lo com uma média 8 famílias por ano.  

A intervenção social deve ser realizada em função das necessidades e 

preocupações identificadas pelas famílias devendo promover a satisfação dessas 

necessidades através de uma relação que promova o empowerment e a mobilização 

em simultâneo dos recursos comunitários. Da consulta feita aos planos das crianças 

que frequentaram o Programa IPI em 2003, podemos observar que, embora as 

necessidades e preocupações referidas pelas famílias/principais cuidadores sejam 

múltiplas e diversificadas, verifica-se uma prevalência significativa da temática 

desenvolvimento da criança (veja-se Figura 3). Seguem-se as preocupações e 

necessidades que exigiam o apoio para a resolução de situações-problema, as 

necessidades económicas, a integração escolar e informações sobre serviços/direitos. 

Estas são áreas em que o Serviço Social tem um papel fundamental na garantia do 

bem-estar e concretização das condições para ultrapassar dificuldades/necessidades, 

não só pela disponibilização de informação sobre benefícios e subsídios existentes 

para fazer face a despesas adicionais com a situação de deficiência, como também 

pelo encaminhamento e articulação para respostas na comunidade com vista a suprir 

algumas das necessidades identificadas. Constituíam-se ainda como preocupações 

das famílias, embora com percentagens residuais, o comportamento e a situação de 

saúde da criança.  
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Figura 3 - Necessidades/preocupações verbalizadas pelas 
Famílias/principais cuidadores (2003) 

Fonte: Consulta dos Planos Individuais de Intervenção, LPDM-CRS (2003) 
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Figura 4 - Necessidades/preocupações verbalizadas pelas 
famílias/principais cuidadores (2011) 

Fonte: Consulta dos Planos Individuais de Intervenção, Fundação LIGA (2011) 

 

Relativamente ao ano de 2011, mantem-se a maioria das necessidades e 

preocupações já expressas em 2003, embora com expressão percentual diferente 

(veja-se Figura 4). As famílias/principais cuidadores apontaram globalmente como 

principais necessidades/prioridades o desenvolvimento de competências da criança a 

nível motor, cognitivo, linguagem, autonomia e socialização (Desenvolvimento da 

criança), facto que não é de estranhar dadas as características das crianças apoiadas 

e tendo em conta a sua condição de funcionalidade. De seguida, e com uma 

percentagem expressiva, surgem as necessidades e preocupações com a integração 

em creche/jardim-de-infância, nomeadamente na relação da criança com os pares, e 

com a entrada no 1º ciclo do ensino básico, no caso de crianças em idade escolar. Os 
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aspetos relacionados com o comportamento da criança e o seu estado de saúde são 

os itens onde se nota um maior crescimento percentual relativamente ao ano de 2003. 

Uma explicação para este facto poderá ser o aumento de crianças acompanhadas 

com alterações de comportamento associadas ou não à perturbação do autismo, tais 

como agitação, agressividade, incumprimento de regras, situações que provocam um 

desgaste no dia-a-dia na rotina familiar e criam dificuldades aos pais na sua interação 

com a criança. Foram ainda expressas por algumas famílias/principais cuidadores 

necessidades económicas, necessidades de informação sobre direitos, legislação ou 

outros serviços/respostas na comunidade, bem como necessidades de apoio para a 

resolução de situações-problema, aspetos que, tal como em 2003, exigiram a nossa 

intervenção. Em percentagens residuais surgem preocupações com a continuidade 

dos apoios terapêuticos e educativos, o que pode estar relacionado com a criação do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) e com as alterações que 

tal Sistema poderá provocar nos referidos apoios. Na sequência da implementação do 

SNIPI, a Segurança Social propôs a revisão do acordo com o Programa num modelo a 

definir, situação que provocou alguma instabilidade e incerteza relativamente à 

continuidade dos apoios. Embora numa percentagem pouco expressiva surgem ainda 

preocupações de algumas famílias com o futuro e com o facto de terem receio de não 

conseguirem tomar conta dos filhos na adolescência/idade adulta. 

Como desenvolvido anteriormente no enquadramento teórico, as famílias com 

crianças com deficiência podem enfrentar graves dificuldades financeiras até porque a 

situação de deficiência implica gastos adicionais e as necessidades de suporte tendem 

a ser significativas e prolongar-se no tempo à medida que a criança cresce. No que diz 

respeito à caracterização das famílias por escalões de rendimentos, verificamos que 

existe uma distribuição heterogénea pelos seis escalões, embora a percentagem de 

famílias no 1º escalão seja superior face às restantes tanto em 2003 como em 2011 

(vejam-se Figura 5 e Figura 6). Em ambos casos, as famílias do 6º escalão 

encontram-se imediatamente a seguir. Através da consulta da lista de inscrições, 

verifica-se igualmente que, tanto em 2003 como em 2011, existiram famílias a solicitar 

a revisão e descida do valor da mensalidade por dificuldades no pagamento da 

mesma, num total de 3 e 5 famílias respetivamente. 
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Figura 5- Distribuição das Famílias segundo o Escalão de Rendimentos 
(2003) 

 

Fonte: Lista de Inscrição das crianças que frequentaram o Programa IPI, LPDM-CRS 

(2003) 

 

Figura 6 - Distribuição das Famílias segundo o Escalão de Rendimentos 
(2011) 

 

Fonte: Lista de Inscrição das crianças que frequentaram o Programa IPI, Fundação LIGA (2011) 
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No que diz respeito ao suporte proporcionado pelo Serviço Social ao Programa 

IPI podemos verificar, através da consulta dos processos de 2003, que, além do 

acompanhamento da integração/situação escolar, disponibilizámos informações sobre 

subsídios/prestações pecuniárias atribuídas às crianças e famílias, informações sobre 

a existência de serviços que na comunidade dariam resposta às suas 

necessidades/problemas apresentados (apoio psicológico; ajuda alimentar; 

transportes; aquisição de veiculo automóvel e ajudas técnicas, etc), bem como 

articulámos por telefone ou presencialmente com recursos comunitários tais como 

centros de saúde, hospitais, bombeiros, juntas de freguesia e delegações da 

segurança social. No que diz respeito ao apoio informativo, em 2011 os apoios por nós 

disponibilizados encontram-se sistematizados no gráfico seguinte e no qual é possível 

verificar uma predominância das informações sobre subsídios e prestações sociais 

(veja-se Figura 7). No entanto, é de salientar que nem todas as famílias necessitaram 

de orientação ou intervenção na área social. 

Figura 7 - Apoio informativo disponibilizado pelo Serviço Social (2011) 

 
Fonte: Consulta dos Planos Individuais de Intervenção, Fundação LIGA (2011) 
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O apoio da intervenção social pode ser pontual ou continuado no tempo, sendo 

a sua duração determinada pela necessidade ou situação-problema apresentada pela 

família/principais cuidadores. De qualquer modo, a intervenção terminará no momento 

da saída da criança do Programa, momento em que disponibilizamos apoio para a 

procura de um recurso que dê resposta às necessidades da criança, podendo a nossa 

intervenção passar apenas por disponibilizar uma lista de contactos ou, caso a família 

assim o deseje, agendarmos reuniões e visitas com o objetivo de melhor conhecer os 

recursos sempre em articulação com a equipa pedagógica que acompanhou a criança 

e que traçou o seu Plano Educativo Individual. Sempre que termina a intervenção na 

Fundação LIGA e a família não está completamente estruturada e autónoma face aos 

serviços da comunidade, procedemos ao contacto com uma estrutura que pode ser a 

Escola, o Centro de Saúde, ou o Serviço de Ação Social Local no sentido de 

assegurar um acompanhamento de retaguarda, o que nem sempre se concretiza de 

forma sistemática. É frequente, no entanto, que nos primeiros meses depois de sair da 

instituição as famílias recorram pontualmente ao Serviço Social ou restante equipa do 

programa IPI. 

 

A realização de um trabalho em rede com o objetivo de rentabilizar os recursos 

comunitários assegurando às crianças e famílias uma intervenção coordenada e eficaz 

tem sido um dos aspetos considerados no modelo de intervenção do Programa IPI e 

consequentemente do Serviço Social. Todavia, não nos é possível apresentar em 

termos percentuais a totalidade dos contactos realizados em 2003, por insuficiência de 

registos nos processos. No que diz respeito ao trabalho em articulação realizado com 

os recursos da comunidade em 2011 (veja-se Figura 8), verifica-se que a maior parte 

dos contactos foi efetuado com as estruturas pedagógicas com vista à integração de 

crianças ou acompanhamento da sua situação ao longo do ano letivo. Tal realidade 

poderá estar associada à importância e utilidade concedida pelo Programa IPI à 

parceria efetiva com as estruturas pedagógicas nas quais as crianças estão 

integradas, assumindo-se como um dos objetivos estratégicos do Programa para 2011 

a otimização da parceria com as Educadoras das estruturas pedagógicas. Neste 

domínio a nossa ação centra-se, desde o início da nossa colaboração com o 

Programa, no levantamento de estruturas que ofereçam as condições adequadas às 

necessidades da criança e da família, na sinalização para as equipas do apoio 

educativo e no acompanhamento posterior à integração através de contactos e 

reuniões periódicas para partilha de estratégias e objetivos de intervenção.  
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Na articulação por nós realizada no ano de 2011 seguem-se os contactos com 

a segurança social com vista à obtenção de prestações sociais e outros benefícios, 

tais como a atribuição de verba para aquisição de produtos de apoio, ou ajudas 

financeiras com carácter eventual. A articulação com outras IPSS´S que 

acompanhavam as famílias no âmbito do Rendimento Social de Inserção foi também 

uma constante ao longo do ano, bem como o contacto com as Juntas de Freguesia e 

Câmaras Municipais. Com o objetivo de desbloquear situações referentes à 

comparticipação de transportes para os tratamentos na Fundação LIGA foi realizada a 

articulação com centros de saúde e corporações de bombeiros. Embora em 

percentagens inferiores, tivemos ainda necessidade de articular com as Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens, Ministérios da Educação e da Habitação, assim como 

com ortopedias com vista à avaliação e aquisição de produtos de apoio nos casos em 

que as famílias não tinham ainda autonomia para o realizar. 

Figura 8 - Articulação realizada pelo Serviço Social (2011) 

 

Fonte: Consulta dos Planos Individuais de Intervenção, Fundação LIGA (2011) 
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4.1.2. Balanço de competências adquiridas 

Antes de iniciarmos a nossa atividade profissional já tínhamos tido contacto 

com a LPDM-Centro de Recursos Sociais porque o nosso estágio curricular exigido 

pela licenciatura em Política Social no ISCSP foi realizado na instituição no ano de 

1998. Tal experiência permitiu um contacto com a filosofia, valores e missão da 

instituição, bem como possibilitou o contato com os clientes atendidos nos vários 

serviços. O primeiro contacto que tivemos com as crianças e famílias do Programa 

Intervenção Precoce na Infância foi no ano 2000, momento em que iniciámos, em 

regime de voluntariado, o acompanhamento das crianças de uma forma lúdica e 

recreativa enquanto os pais participavam em encontros dirigidos às Famílias de 

informação e partilha de experiências. Desde aquele momento, o conhecimento desta 

realidade, as circunstâncias destas famílias e as possíveis soluções e recursos 

disponíveis que pudessem atenuar as dificuldades sentidas despertou imediatamente 

o meu interesse. Foi com estas motivações e preocupações presentes que passamos 

a integrar a equipa de Serviço Social da então LPDM em 2002. 

Como referido anteriormente, em 2002 a nossa atividade no programa IPI 

circunscrevia-se ao acompanhamento das famílias residentes nos concelhos da 

Amadora e de Sintra, estando a intervenção social mais facilitada comparativamente 

com a realidade existente de 2008 até à atualidade, em que passámos a acompanhar 

famílias com diversas e dispersas áreas geográficas de residência, alteração que 

colocou novos desafios e dificuldades suplementares à intervenção social. Inicialmente 

contactávamos com recursos e Técnicos de apenas dois concelhos, o que permitia 

uma relação de maior proximidade na medida em que participávamos, por exemplo, 

nas reuniões da Rede Social. Depois de 2008, o número de Técnicos a contactar 

aumentou, a exigência em termos de representação em reuniões da Rede Social 

também é maior e não é tão fácil conhecer pessoalmente os Técnicos dos vários 

serviços. Além disso, esta nova realidade, surgida depois de 2008, passou a exigir da 

nossa parte um esforço de pesquisa suplementar acerca dos recursos disponíveis nos 

vários concelhos para dar resposta ao nível do atendimento social, da integração 

escolar, da reabilitação, da habitação, das ajudas técnicas, entre outras temáticas com 

as quais lidamos diariamente.  

Por outro lado, como em 2002 integrávamos uma equipa alargada de suporte 

ao IPI e acumulávamos esta função com diversas atividades desenvolvidas noutros 



 

60 

 

programas da instituição, possuíamos, comparativamente com a situação existente 

desde 2008, um conhecimento mais abrangente sobre os direitos e políticas sociais 

para a população com deficiência independentemente da sua idade. Todavia, a nossa 

participação em diversos programas da instituição no período anterior a 2008 também 

comportava desvantagens, já que mais facilmente se verificava uma dispersão da 

informação relevante, tornando-a difícil responder de forma eficaz quando dois 

serviços ou famílias recorriam em simultâneo e com carácter de urgência, e permitindo 

apenas um contacto superficial com as equipas e com as famílias dos vários 

programas da instituição. No que diz respeito ao acolhimento das famílias, atualmente, 

como nos encontramos em exclusividade no Programa IPI, estamos presentes em 

todas as entrevistas de admissão, o que favorece um melhor conhecimento sobre 

todas as crianças em acompanhamento e respetivas dinâmicas familiares, bem como 

nos tem permitido desenvolver competências relacionais tais como a capacidade de 

escuta, abertura e disponibilidade num contexto de acolhimento inicial. Esta realidade 

contrasta com a situação existente em 2003 quando iniciámos a nossa atividade, uma 

vez que naquela época acompanhávamos uma percentagem menor de famílias devido 

à divisão geográfica existente. 

No que diz respeito ao conhecimento dos recursos comunitários, passado o 

primeiro ano de intervenção na Instituição em que fomos contactando com as famílias 

que apresentavam diversas realidades e problemáticas e recolhendo informações 

sobre os seus direitos/legislação, sentimos a necessidade de ir construindo uma base 

de dados com a designação dos recursos comunitários disponíveis e identificação do 

técnico de referência. A referida base de dados permitiu garantir uma rápida 

identificação e localização de um determinado recurso e promoveu uma melhor 

organização, diminuindo também o tempo dedicado a este tipo de intervenções 

indiretas e que são complementares à intervenção realizada com as famílias. Na 

realidade, quando iniciámos a nossa atividade, o conhecimento que tínhamos dos 

recursos existentes era diminuto, situação que se alterou progressivamente à medida 

que surgia a necessidade de realizar encaminhamentos, até porque após pesquisa e 

identificação de determinado recurso acompanhávamos as famílias para o conhecer e 

obter informações sobre o seu modo de funcionamento e tipo de reposta 

disponibilizada.  

Na verdade, a experiência e conhecimentos resultantes dos anos de 

intervenção permite-nos atualmente responder a um problema de forma mais rápida, 
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envolver de forma mais eficaz os recursos comunitários e as famílias no estudo das 

soluções possíveis para o seu problema, bem como procurar dinamizar as suas 

potencialidades. Enquanto Técnicos de Serviço Social responsáveis pela sinalização e 

encaminhamento de situações, compete-nos também realizar o 

seguimento/acompanhamento das situações encaminhadas. Conscientes da 

importância que este seguimento assume para garantir uma rápida resposta, temos 

procurado ao longo da nossa atividade profissional garantir uma organização que 

permita efetuar num curto espaço de tempo essa monitorização junto dos outros 

serviços. Por outro lado, o facto de termos uma metodologia de intervenção centrada 

nos recursos da comunidade tem exigido o contacto com técnicos de diferentes 

formações e formas de entender as diversas situações, o que exige a capacidade de 

manter uma atitude colaborativa que respeite a diversidade de opiniões, bem como 

competências como compreensão empática, escuta ativa, capacidade de não-

julgamento e de comunicação eficaz. Tais capacidades e competências assumem-se 

como essenciais para garantir a resolução da situação-problema e a melhoria da 

qualidade de vida das famílias.  

O facto de desempenharmos a função de responsáveis de caso a partir de 

2008 implica um domínio e melhor conhecimento sobre o acompanhamento realizado 

com a criança na Instituição de modo a partilhar e articular a informação com a família, 

com os terapeutas envolvidos no processo, com a restante equipa educativa, bem 

como com restantes elementos que também estejam a intervir com a criança. Em 

todas as situações em que assumimos a função de responsável de caso existiam 

diversos profissionais de intervenção terapêutica a intervir simultaneamente, havendo 

durante o ano letivo momentos de reuniões para discussão de casos, definição de 

objetivos e avaliação. Desta maneira, no período anterior a 2008 e na medida em que 

não assumíamos a função de responsáveis de caso, acabávamos por ter uma visão 

mais superficial e sectorial das necessidades das famílias, até porque estas 

necessidades eram-nos apresentadas apenas pontualmente pelas próprias famílias, 

ou pelos responsáveis de caso ou ainda pela coordenadora do programa. De facto, 

não existia da nossa parte um conhecimento aprofundado sobre a dinâmica familiar 

nem sobre as necessidades da criança. Por esse motivo a intervenção do Serviço 

Social era pontual e incidia apenas na dificuldade apresentada no momento, não 

existindo uma relação de proximidade com as famílias como se verifica neste 

momento. Esta relação de proximidade de que falamos permite ganhar a confiança da 
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família e motivá-la para a solução do seu problema, até porque passividade e falta de 

motivação e de empenho para solucionar a situação por parte da família é um dos 

grandes obstáculos à intervenção social e um dos grandes desafios que o Técnico de 

Serviço Social enfrenta. Além disso, o facto de participarmos em todas as reuniões de 

definição de objetivos, de avaliação conjunta e de discussão de caso, nas situações 

em que assumimos o papel de responsáveis de caso, permitiu aumentar o nosso 

conhecimento sobre as dinâmicas familiares, facilitando o desenvolvimento das várias 

fases de intervenção desde a apresentação do problema até à sua resolução e 

encerramento da ação.  

Assim, o desempenho do papel de responsável de caso assume-se como uma 

função que exige uma verdadeira prática transdisciplinar que possibilita o 

desenvolvimento de competências técnicas específicas, de trabalho em equipa e de 

cooperação entre os diferentes profissionais envolvidos. Desta maneira fomos 

adquirindo competências para trabalhar com profissionais de outras formações e 

serviços, também contribuindo para que a restante equipa terapêutica possa 

considerar questões que estão para além da problemática restrita da criança. Esta 

partilha de competências e saberes é fruto de uma prática transdisciplinar de 

funcionamento em equipa que permite uma perspetiva multifacetada e a circularidade 

de saberes. 

Na nossa perspetiva, o facto de termos assumirmos o papel de responsável de 

casos tem enriquecido e valorizado o trabalho da equipa como um todo, através da 

inclusão da perspetiva do Serviço Social sobre forma como o suporte deve ser 

proporcionado às famílias com vista à sua autonomização, capacitação e 

corresponsabilização. A partilha de ideias nas reuniões de equipa sobre diferentes 

técnicas de intervenção baseadas no empowerment e a discussão de casos permite 

que os vários Técnicos (na sua esmagadora maioria com formações na área da 

saúde) treinem também essas competências na intervenção direta a implementar com 

as famílias. Na formação de base, o Serviço Social está mais próximo da abordagem 

do empowerment e da intervenção centrada na família do que propriamente as 

disciplinas de intervenção terapêutica, as quais na formação de base não contemplam 

os modelos centrados na família.  

O desempenho da referida função permitiu-nos conhecer não apenas a 

dinâmica familiar mas também a caracterização e o acompanhamento realizado com a 
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criança nos vários contextos. Além disso, as formações que realizámos desde 2002 

em temáticas como a Trissomia XXI; Sexualidade e Deficiência; Perturbações do 

Desenvolvimento da Infância à Idade Adulta, entre outras, contribuíram para uma 

melhor compreensão e aprofundamento de conceitos e práticas relacionadas com as 

condições de funcionalidade das crianças atendidas no Programa, conceitos práticos 

esses que não aprendemos na nossa formação de base e que são importantes no 

desempenho da nossa função junto das famílias e dos restantes recursos comunitários 

tendo-nos por isso permitido evoluir consideravelmente no sentido de melhor avaliar e 

compreender os problemas e necessidades das famílias de crianças com deficiência 

As práticas implementadas em 2011 no seio da equipa do Programa IPI com o 

desenvolvimento de sessões formativas em que cada Técnico/grupo profissional 

partilha conhecimentos/modelos/instrumentos utilizados na sua área específica de 

formação permitiram-nos também a aquisição de competências relacionadas com a 

comunicação, capacidade de organização e partilha de informação e promoveram a 

compreensão e utilização de terminologia e conceitos que possibilitam uma dinâmica 

de trabalho transdisciplinar, com benefícios individuais e para a equipa. Entre as ações 

formativas realizadas neste contexto salientam-se as seguintes: Linhas de Orientação 

para a Prática do Fisioterapeuta em crianças com Paralisia Cerebral; Paralisia 

Cerebral: revisão de conceitos; Musicoterapia; Direitos das Famílias I e II (da nossa 

responsabilidade); Relações Interpessoais; Métodos de Intervenção no Autismo; 

Integração Sensorial e a Regulação do Comportamento; Problemas de Integração 

Sensorial em Crianças com perturbações do espectro autista; Centros Pediátricos de 

Reabilitação. A prática de realização de sessões formativas no seio da equipa de IPI 

assumiu-se para nós como um desafio tremendo, até porque quando começámos a 

trabalhar na Fundação LIGA tínhamos muita dificuldade em realizar exposições orais 

perante a equipa no seu conjunto. Neste capítulo, importa também referir que a 

realização do Curso de Formação Pedagógica de Formadores em 2006/2007 

melhorou consideravelmente as nossas competências ao nível da comunicação 

interpessoal e da transmissão de informações, aspetos essenciais para a mobilização 

de equipas em torno de um objetivo comum. Adicionalmente, o Curso de Formação 

Pedagógica de Formadores permitiu ainda desenvolver outras competências como a 

seleção e exposição de informação, assim como o estabelecimento de prioridades. 

A introdução dos princípios do Sistema EQUASS (Sistema de Gestão da 

Qualidade) na atividade da Fundação Liga, nomeadamente Direitos, Ética, Parcerias, 
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Participação, Orientação para o Cliente, Orientação para os Resultados e Melhoria 

Contínua teve também repercussões importantes na nossa prática profissional. O facto 

de estarmos envolvidos em várias reuniões de equipa para a elaboração de 

procedimentos, assim como para a revisão e ajuste de práticas que respeitassem 

esses princípios, possibilitou-nos a oportunidade de participar ativamente neste 

processo com as nossas sugestões e de contribuir para a elaboração de alguns 

documentos do Programa e da Instituição, bem como desenvolver a capacidade de 

transformar as ideias em ações. Além disso, ao longo deste processo relacionado com 

o Sistema EQUASS, participámos nas sessões formativas e de esclarecimento sobre 

temáticas como “A avaliação das necessidades e o desenvolvimento de Planos 

Individuais de Intervenção com pessoas com deficiências e incapacidades”; “A gestão 

contínua dos Planos Individuais de Intervenção”; “Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – uma nova abordagem da intervenção com 

deficiências e incapacidades” e “Princípios orientadores, estratégias e recursos nas 

intervenções com pessoas com deficiências e incapacidades”. 

A ausência de registos sistemáticos era uma lacuna em 2002/2003 quando 

iniciámos a nossa atividade profissional. Embora esporadicamente procedesse-mos a 

registos no processo individual de Serviço Social, a utilização dos registos de forma 

mais efetiva começou apenas em 2008/2009 como resultado da interiorização e 

aplicação dos princípios definidos pelo Sistema EQUASS. Assim, a partir de 2008 

deixou de existir um processo de Serviço Social, passando as informações sobre a 

caracterização familiar e recursos envolvidos a estar sistematizada no PII de cada 

criança. De facto, a partir do momento em que ficou apenas uma Técnica de Serviço 

Social a acompanhar a totalidade das famílias de um mesmo programa considerámos 

mais operacional e eficaz juntar a informação num documento único. 

Progressivamente, começámos também a elaborar relatórios em conjunto com a 

equipa terapêutica, numa perspetiva holística onde além da informação social consta a 

caracterização da criança  

 

A consulta dos referidos registos permite-nos ter um conhecimento acumulado 

sobre as problemáticas que acompanhámos ao longo dos meses relativamente a 

determinada família, diligências realizadas e tipo de acompanhamento e apoio 

prestado, bem como relembrar acontecimentos e procedimentos combinados com as 

famílias e ainda aceder de forma rápida a informações importantes para a realização 
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de um relatório informativo. A médio e longo prazo, os registos irão permitir-nos ainda 

tipificar as situações-problema, as intervenções realizadas e proceder à avaliação de 

cada uma. Assim, novamente a médio prazo, os registos serão certamente uma 

ferramenta imprescindível para realizarmos um relatório anual de avaliação da nossa 

atividade profissional, algo que neste momento não é feito e cuja 

importância/relevância nos foi revelada por esta reflexão sobre a nossa prática 

profissional e pela revisão da literatura na área da intervenção psicossocial.  

 

Assim, como referido ao longo de presente capítulo a propósito das funções 

por nós desempenhadas, das atividades desenvolvidas e das mudanças verificadas ao 

longo destes anos de experiência profissional, afiguram-se essenciais as 

competências de adaptação e flexibilidade, de orientação para o cliente, de orientação 

para a melhoria contínua, de responsabilidade e compromisso, de trabalho em equipa, 

de análise e resolução de problemas, de planeamento e organização, de autonomia e 

iniciativa, de orientação para resultados. As competências referidas são desde logo 

identificadas no próprio Manual do Avaliado da Fundação LIGA e são também 

regularmente nomeadas nos debates sobre as competências dos profissionais de 

Serviço Social, como de resto já debatemos anteriormente. De facto, tais 

competências assumem-se como fundamentais para um desempenho satisfatório da 

função de Técnico de Serviço Social num programa de IPI, cuja missão é garantir o 

suporte a nível psicológico e/ou social aos clientes e respetivas famílias ou principais 

cuidadores, efetuando o levantamento de necessidades e articulando com outros 

intervenientes e comunidade de modo a encontrar soluções que promovam o seu 

bem-estar, qualidade de vida e autonomia. Não obstante o percurso profissional 

realizado, que consideramos francamente positivo nos diversos aspetos como de resto 

demonstram as avaliações positivas que fomos recebendo no seio da nossa 

instituição, ao nível do desenvolvimento de competências existem áreas nas quais 

podemos ainda evoluir significativamente, como por exemplo na gestão de situações 

de conflito, treino de competências parentais e intervenção com famílias multi-

problemáticas/multi-assistidas. Nestas áreas, revela-se importante a realização de 

formação prática que permita a obtenção de competências ao nível da capacidade de 

liderança, da segurança e inteligência emocionais, bem como a aquisição de 

conhecimentos sobre as práticas de intervenção utilizadas neste tipo de situações.
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5. Conclusões 

No presente relatório efetuámos uma reflexão sobre o percurso profissional por 

nós realizado ao longo dos últimos dez anos na Fundação LIGA, com particular 

destaque para a nossa atividade e funções no contexto do Programa Intervenção 

Precoce na Infância da mesma instituição. Dessa análise efetuada podemos retirar as 

seguintes conclusões: 

 

(1) Os distintos modelos teóricos subjacentes à temática da deficiência estão 

intimamente relacionados com a forma como a sociedade encara a condição de 

deficiência vivenciada por alguns dos seus membros. Nesta medida, o modelo social 

da deficiência representa um avanço significativo face ao modelo médico, dado que o 

centro das preocupações se desloca da situação de deficiência de uma determinada 

pessoa para as barreiras sociais que impedem essa pessoa de exercer uma plena 

cidadania. O debate sobre os modelos teóricos da deficiência tem sido intenso e o 

modelo biopsicossocial, adotado na CIF, representa uma tentativa de compromisso 

entre o modelo individual e o modelo social. No campo específico da Intervenção 

Precoce, o modelo biopsicossocial promove uma avaliação da criança e da família 

numa perspetiva sistémica e ecológica, tendo em conta o contexto e as interações que 

se estabelecem dentro e fora da família. Este modelo biopsicossocial incorpora a 

interligação entre os fatores biológicos, psicológicos e sociais, considerando que a 

natureza interdependente das relações entre sistemas pode ser útil para enquadrar o 

contexto multidimensional da IP, no qual intervêm entre outros os Técnicos de Serviço 

Social. Atualmente, a legislação nacional que define o modelo de funcionamento do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância baseia-se num modelo 

biopsicossocial, no qual a avaliação da criança deverá considerar não apenas as suas 

limitações mas também o seu potencial de desenvolvimento, levando igualmente em 

consideração o contexto/meio ambiente onde está inserida e que poderá agir como 

uma barreira ou um facilitador do seu desempenho nas atividades e na sua 

participação social.  

 

(2) No campo da intervenção social com pessoas com deficiência, uma das tarefas 

principais dos Técnicos de Serviço Social continua a ser a sensibilização das 

estruturas da sociedade para que sejam eliminadas as barreiras sociais e económicas 

que ainda hoje em dia impedem as pessoas com deficiência de garantirem uma 
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qualidade de vida razoável e de participarem ativamente na vida social da comunidade 

onde estão inseridas. Por outro lado, no âmbito específico da Intervenção Precoce, 

fruto da evolução dos modelos conceptuais e teóricos, é atualmente consensual que, 

para uma prestação de serviços de qualidade, a filosofia subjacente às práticas de 

intervenção deve privilegiar um modelo de envolvimento da família (Modelo de 

Intervenção Centrado na Família), bem como deve focar-se nos princípios do 

empowerment com vista à capacitação da criança e respetiva família. 

 

(3) As funções desempenhadas pelos Técnicos de Serviço Social podem ter uma 

natureza diversa respeitando ao tipo de intervenção realizada. Analisando a tipologia 

de funções desempenhadas pelos Técnicos de Serviço Social, estruturada por Amaro 

(2012: 146-150), constatamos que ao longo destes dez anos temos desenvolvido 

sobretudo funções relacionais (acolhimento), de acompanhamento, assistenciais 

(satisfação imediata de necessidades básicas) e técnico-operativas/reflexivas 

(diagnóstico, planeamento execução e avaliação da intervenção), sendo a dimensão 

política (proposição de novas respostas, análise e crítica às políticas sociais, conceção 

de programas e medidas de política) a menos desenvolvida por nós, embora em 

termos institucionais a Fundação LIGA tente ter um papel proativo neste domínio. 

Assim, a nossa atividade profissional no Programa IPI da Fundação LIGA centra-se no 

processo de acolhimento das famílias; na disponibilização de informação sobre 

direitos; na orientação e prestação de suporte psicossocial à família e no levantamento 

e articulação com recursos comunitários importantes para a resolução de 

necessidades ou resolução de problemas, numa perspetiva de trabalho em rede e 

centrada nos recursos da comunidade. 

 

(4) Ao longo destes anos de intervenção as necessidades e preocupações 

referidas pelas famílias/principais cuidadores foram múltiplas e diversificadas. Além 

das preocupações com o desenvolvimento/comportamento da criança, são 

frequentemente verbalizadas preocupações e necessidades que exigem o apoio para 

a resolução de situações-problema, necessidades económicas, necessidades de 

integração escolar e de informação sobre serviços/direitos. Estas são áreas em que o 

Serviço Social assume um papel fundamental na garantia do bem-estar e na criação 

de condições para ultrapassar obstáculos, seja pela disponibilização de informação ou 

pelo encaminhamento e articulação com recursos comunitários (centros de saúde, 

hospitais, bombeiros, juntas de freguesia e delegações da segurança social), com 
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vista a suprir algumas das necessidades identificadas. Na verdade, a experiência e 

conhecimentos resultantes dos anos de intervenção permite-nos atualmente responder 

a um problema de forma mais rápida, envolver de forma mais sistemática as famílias 

no estudo das soluções possíveis para o seu problema procurando dinamizar as suas 

potencialidades e colaborar de forma mais eficaz com os recursos comunitários.  

 

(5) A nossa intervenção está alinhada com os princípios e com o modelo de 

funcionamento do Programa IPI e da Fundação LIGA. A existência de um responsável 

de casos tem sido uma prática implementada com vista à prestação de um serviço de 

qualidade junto das famílias. O facto de termos assumido o papel de responsável de 

casos desde 2008 tem permitido uma extraordinária valorização profissional e 

aquisição de novos conhecimentos. Mas tem também enriquecido e valorizado, na 

nossa opinião, o trabalho da equipa como um todo através da inclusão da perspetiva 

do Serviço Social sobre a forma como o suporte deve ser proporcionado às famílias 

com vista à sua autonomização, capacitação e corresponsabilização. 

 

(6) Ao longo da nossa experiência profissional desenvolvemos diversas 

competências identificadas na literatura específica sobre competências dos Técnicos 

de Serviço Social a trabalhar em IP. Entre elas estão o conhecimento da legislação, os 

métodos e técnicas de intervenção; a compreensão do desenvolvimento típico das 

crianças e os desvios e efeitos destes na avaliação; a compreensão da natureza 

sistémica da família e o significado que isso tem para a avaliação familiar e das suas 

necessidades; o planeamento das intervenções reforçando a família, promovendo o 

empowerment e facilitando o seu envolvimento no processo de intervenção; a 

capacidade de promover a circularidade de saberes, o trabalho em equipa, a partilha 

de experiências e conhecimentos, bem como a colaboração e parceria entre famílias e 

profissionais; o conhecimento dos recursos educativos/comunitários e médicos 

existentes para apoio às famílias, assim como a capacidade para articular estes 

recursos. A verdade, é que as competências referidas estão no centro da nossa 

atividade profissional, tal como a temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos 

anos. Todavia, após a reflexão realizada no âmbito deste relatório concluímos pela 

necessidade de evoluir e reforçar competências nas áreas da gestão de situações de 

conflito, da intervenção com famílias multi-problemáticas/multi-assistidas, da 

capacidade de liderança, bem como da segurança e inteligência emocionais. 

Consideramos ainda que a introdução de conteúdos programáticos sobre a 
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Intervenção Precoce e sobre o papel da Intervenção Social com pessoas com 

deficiências e incapacidades na formação de base dos profissionais de Serviço Social 

seria uma mais-valia para a compreensão da problemática e desempenho profissional 

futuro nessa área de intervenção.  

 

Passados estes anos de percurso profissional centrado nas problemáticas da 

deficiência e incapacidades, importa salientar que a experiência acumulada confirma 

perfeitamente a ideia exposta por Trevithick (2005:1) quando considera que a 

intervenção dos profissionais de Serviço Social envolve trabalhar com alguns dos 

problemas mais complexos que afetam a experiencia humana, pelo que o seu trabalho 

é altamente qualificado e complexo. Foi este caminho de qualificação pessoal e 

profissional que prosseguimos ao longo dos últimos dez anos. 
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6. Recomendações 

Com base no anteriormente exposto sobre a nossa experiência profissional 

exige-se agora a elaboração de algumas recomendações que resultam da reflexão por 

nós prosseguida e que têm como objetivo potenciar virtudes e atenuar 

vulnerabilidades. As recomendações podem ser tipificadas em três níveis distintos, a 

saber: (1) políticas sociais; (2) formação de base dos profissionais e formação 

complementar (3) prática profissional. 

Políticas Sociais 

A criação do SNIPI em 2009 provocou alterações consideráveis na organização 

da IP em Portugal. O Programa Intervenção Precoce na Infância da Fundação LIGA 

manteve, no entanto, o seu modo de funcionamento não integrando as Equipas Locais 

de Intervenção (ELI´s), previstas no SNIPI, decisão que teve na sua base o facto do 

modelo preconizado pelo referido sistema (reduzido n.º de horas de apoio/técnicos) 

não contemplar a complexidade da maioria das situações das crianças atendidas 

anualmente na Instituição, bem como a restrição dos apoios a prestar em função da 

zona de residência, delimitação essa que a Instituição nunca implementou respeitando 

o direito de escolha das famílias a uma resposta que satisfaça as suas necessidades, 

independentemente do local onde é realizada. 

Enquanto técnicos de intervenção social a intervir nesta área há alguns anos 

assumimos alguma descrença acerca da concretização na prática dos princípios 

preconizados pelo referido sistema. Aliás, à conceção do SNIPI parecem estar 

motivações sobretudo economicistas. Assim, passados estes anos desde a sua 

criação, importa desde logo avaliar os impactos e resultados decorrentes da aplicação 

das medidas e princípios definidos pelo Decreto-Lei N.º 281/2009. Por um lado importa 

avaliar o princípio da universalidade, o que implica quantificar os apoios prestados e o 

número de crianças efetivamente apoiadas em cada equipa local de acompanhamento 

(ELI). Além disso, é também fundamental avaliar o modo como os apoios estão a ser 

providenciados a nível nacional e se respeitam as necessidades da criança e das 

famílias, devendo estas ser auscultadas sobre o seu grau de satisfação com os 

serviços prestados e com a intervenção realizada. Na nossa opinião, a uniformização 
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pretendida pelo Decreto-Lei N.º 281/2009 não deve passar pela utilização de um 

modelo exclusivamente transdisciplinar de intervenção direta, uma vez que cada 

criança apresenta necessidades singulares que devem ser valorizadas e respeitadas. 

É nosso entendimento que, em alternativa à gratuitidade existente no SNIPI, 

seria preferível a atribuição de financiamento direto às famílias através de prestações 

sociais (subsídio mensal, por exemplo) em montante suficiente para suportar os custos 

da intervenção de que a criança necessita. Após a avaliação da criança através dos 

instrumentos existentes para o efeito (CIF) realizada pelos profissionais nas áreas da 

saúde e educação, as famílias teriam liberdade de escolher o serviço e a resposta que 

considerassem adequada para a sua criança. Tal modelo permitiria a existência de 

vários serviços de IP, com especialidades e valências diversas, que as famílias 

pudessem utilizar em função das suas necessidades e expetativas. Este modelo de 

pagamentos diretos (Direct Payments) tem sido implementado em Inglaterra e valoriza 

o direito de escolha da pessoa com deficiência/famílias sobre o serviço a contratar, 

bem como corresponsabiliza a própria família no processo de intervenção. 

Consideramos também fundamental que as instituições de ensino e 

investigação nesta área procedam a um levantamento das necessidades das famílias 

de crianças com deficiência, a nível nacional. Este levantamento afigura-se importante 

com vista à criação de políticas e respostas sociais de apoio às famílias, que 

correspondam às suas verdadeiras necessidades, que as protejam e que permitam 

aos pais acompanhar a reabilitação dos filhos numa idade tão importante para o seu 

desenvolvimento como é a 1ª Infância, procurando, na medida do possível, garantir o 

seu bem-estar físico e emocional, sem afetar a sua situação profissional. A título de 

exemplo refira-se a implementação, em Inglaterra e no seguimento de um inquérito 

realizado às famílias de crianças com deficiência, de um sistema de “pausas curtas” 

asseguradas por serviços especializados. Durante estas “pausas curtas” as crianças 

com deficiência realizam diversas atividades de lazer em casa ou no exterior que 

promovam o seu bem-estar, recreação e socialização. As “pausas curtas” permitem 

também que os pais dessas crianças tenham tempo para atividades que de outra 

maneira não poderiam realizar. Assim se garante uma maior integração social da 

família e das crianças.  
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Formação de base dos profissionais e formação complementar 

A formação de base tem um peso importante na qualidade e eficácia do 

desempenho profissional. Assim, neste domínio, consideramos importante a 

introdução de conteúdos programáticos sobre a Intervenção Precoce na Infância na 

formação de base em Serviço Social. Na interpretação de Malone et al. (2000:176), a 

fraca representação desta temática nos cursos de serviço social resulta numa débil 

preparação dos profissionais de Serviço Social nesta área específica da intervenção 

social, o que também contribuiu para um interesse diminuto demonstrado pelos 

estudantes de Serviço Social em trabalharem nesta área. Além disso, assume-se 

também importante um reforço nos cursos de Serviço Social de conteúdos e formação 

que permitam desenvolver competências de análise e resolução de problemas, de 

trabalho em equipa e em cooperação com outros técnicos, bem como conteúdos que 

permitam um melhor conhecimento dos modelos conceptuais e teóricos da deficiência, 

assim como das estratégias de intervenção social com pessoas com deficiências e 

incapacidades. 

Ainda no domínio da formação, consideramos importante a implementação de 

ações de formação para os vários profissionais a intervir em Intervenção Precoce com 

o objetivo de atualizarem os seus conhecimentos e práticas, bem como para a 

aquisição de novas competências que sejam valorizadas pelas famílias. Para além de 

ser crucial assegurar que estas formações sejam acessíveis financeiramente para os 

profissionais de Intervenção Precoce, será também importante e enriquecedora a 

colaboração entre as instituições e serviços com experiência relevante em IPI e as 

Instituições de Ensino Superior especializadas neste domínio. 

Prática profissional  

No campo específico da nossa prática profissional, a presente reflexão sobre o 

nosso percurso permitiu identificar a necessidade de obtermos formação específica 

que permita desenvolver competências no domínio da gestão de conflitos; bem como 

em temáticas como a negligência e maus tratos a crianças com deficiências, até 

porque existem evidências científicas sólidas que indicam que as crianças com 

deficiência são mais vulneráveis à negligência e abusos do que os seus pares. 
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Consideramos também importante adquirir formação no domínio da organização, 

implementação e avaliação da intervenção. Neste último aspeto julgamos importante a 

utilização de novos instrumentos de trabalho tais como o Ecomapa (diagrama onde 

são representadas as ligações, recursos e apoios de uma determinada família, bem 

como a força relativa de cada um) na avaliação da criança e da família. O referido 

Ecomapa, que pretendemos começar a utilizar na nossa prática profissional, é um 

instrumento cuja relevância vem sendo descrita também na literatura sobre o trabalho 

com famílias de crianças com necessidades especiais, visto facilitar a identificação dos 

recursos formais e informais da família e permitindo uma abordagem sistémica e 

ecológica. 

A implementação de um plano contínuo de avaliação da nossa 

intervenção/desenvolvimento profissional realizado anualmente através da análise da 

nossa intervenção direta e indireta com as famílias é também uma metodologia que 

será adotada. Tal avaliação permitirá adequar/ajustar procedimentos de intervenção, 

bem como desenvolver a capacidade de análise, de síntese e de flexibilidade. O 

objetivo final será a criação de respostas ajustadas aos problemas que entretanto 

forem surgindo. Em simultâneo com a avaliação de desempenho realizada desde há 

vários anos pela Instituição onde trabalhamos, este procedimento avaliativo irá permitir 

prosseguirmos o caminho da melhoria e aperfeiçoamento pessoal e profissional que 

tem marcado o nosso percurso até ao momento. 
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