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Contributo OPP 

Recomendações Nacionais: Processo de Autonomia em Jovens Acolhidos e em Jovens com 

Experiência de Acolhimento 

 

 

O presente documento surge na sequência de uma solicitação de contributos, à Ordem dos Psicólogos 

Portugueses (OPP), para o documento “Recomendações Nacionais: Processo de Autonomia em Jovens 

Acolhidos e em Jovens com Experiência de Acolhimento”, elaborado pelo Projeto “OUTogether: 

Promover a autonomia das crianças e jovens em acolhimento”, cofinanciado pela União Europeia e 

dirigido ao público, com especial enfoque nos decisores políticos da área da infância e juventude.  

 

O projeto OUTogether é coordenado pela APDES (Agência Piaget Para o Desenvolvimento, Portugal) 

em parceria com a PAJE (Plataforma de Apoio a Jovens Ex-Acolhidos, Portugal), SIRIUS (Centar Za 

Psiholosko Savjetovanje, Edukaciju i Istrazivanje, Croácia) e SAPI (Institut po Sotsialni Deynosti i 

Praktiki, Bulgária) e tem como principal objetivo a melhoria do processo de autonomia  de todas as 

crianças e jovens em acolhimento e aquando da sua saída, nestes três estados europeus. 

 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos profissionais 

de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a Lei nº 57/2008, de 

4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É missão da OPP exercer o 

controlo do exercício e acesso à profissão de Psicólogo, bem como elaborar as respectivas normas 

técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros. As atribuições da OPP 

incluem ainda defender os interesses gerais da profissão e dos utentes dos serviços de Psicologia; 

prestar serviços aos membros em relação à informação e formação profissional; colaborar com as 

demais entidades da administração pública na prossecução de fins de interesse público relacionados 

com a profissão; participar na elaboração da legislação que diga respeito à profissão e nos processos 

oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso à profissão.  

 

Neste sentido, julgamos pertinente poder contribuir para a reflexão sobre o processo de autonomia 

em jovens acolhidos ou com experiência de acolhimento, nomeadamente no que diz respeito ao papel 

da Psicologia e dos Psicólogos. O contributo da ciência psicológica é fundamental para a resolução 

dos problemas e situações sociais complexas que caracterizam a actividade e as vivências das 

instituições sociais e comunitárias, colaborando na sua solução e, desta forma, promovendo as 

competências e os recursos de adaptação das populações, melhorando a sua qualidade de vida e bem-

estar, bem como prevenindo situações de risco, vulnerabilidade, discriminação e exclusão social.   

 

O número de jovens em  instituições de acolhimento tem vindo a aumentar de forma significativa 

no território europeu, sendo que muitos acabam por permanecer nas instituições mesmo após 

atingirem a maioridade. Esta realidade é também verificável em território nacional. Em 2019 havia 

7046 crianças em instituições de acolhimento, mais 14 do que em 2018, o que representa um 

aumento de 0,2%. Foi a primeira subida neste número desde 2015, mas representa um decréscimo 

de 23% face ao início da década, quando havia 9136 crianças nesta situação. É também a primeira vez, 

em dez anos, que o número de entradas de crianças e jovens no sistema é superior ao de saídas. 

https://apdes.pt/pt/home/
https://www.publico.pt/2019/12/31/sociedade/noticia/metade-criancas-acolhimento-problemas-saude-mental-1898888
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Algumas das crianças que entraram vinham de situações de risco, nomeadamente exposição a 

violência doméstica, situação que aumentou face a 2018. 

 

As instituições de acolhimento visam proporcionar um ambiente estável que promove o 

desenvolvimento e a aquisição de aprendizagens relacionadas com a vida em grupo, promovendo a 

oportunidade de partilha de experiências favoráveis para o desenvolvimento de valores (e.g., 

sociabilidade, sentimentos de pertença e segurança, relações de vínculo, entre outros),  e por isso, o 

seu papel torna-se fundamental no desenvolvimento das crianças e jovens e no trabalho contínuo da 

sua preparação para a reinserção na sociedade. 

 

Em virtude das suas histórias de vida, experiências de institucionalização e problemas associados  (e.g., 

problemas emocionais, sentimentos de baixa-auto-estima e baixa autoconfiança, escassa rede de 

apoio social), esta população apresenta, frequentemente, dificuldades diversas ao nível das 

competências pessoais e sociais necessárias ao desenvolvimento da sua autonomia e 

autonomização. Muitos enfrentam a ansiedade de aprender a viver de forma autónoma mais 

precocemente do que outros jovens da sua idade, sem ter tido a oportunidade de adquirir maturidade 

suficiente e as necessárias competências para o fazer, sendo mais vulneráveis a situações de 

desemprego, baixa escolaridade, sem-abrigo, parentalidade precoce, comportamentos de risco e 

desviantes, delinquência e a problemas de saúde mental após a saída das instituições. Assim, é 

imprescindível intervir no sentido de superar estas dificuldades e preparar os jovens para a 

transição do sistema de acolhimento para a vida autónoma, potenciando e optimizando todo o 

processo de crescimento e individuação/autonomia, a capacidade de tomar decisões, bem como de 

resolução de problemas, auto-orientação e responsabilidade social. 

 

Desta forma, começamos por louvar a iniciativa e a sua materialização num documento muito 

reflectido e bem estruturado. As recomendações apresentadas visam melhorar o processo de 

autonomia de vida dos jovens nas casas de acolhimento e aquando da sua saída, considerando que, 

para que o trabalho efectivo de promoção e proteção da criança seja realizado (e que, 

consequentemente haja uma efectiva preparação dos jovens para a sua autonomia), devem ser 

considerados requisitos de qualidades no funcionamento das casas de acolhimento e na situação pós-

acolhimento.  

 

Pelo conhecimento acumulado sobre as dimensão biológica, cognitiva, emocional, social e cultural do 

comportamento humano, bem como pelo saber empírico na área da intervenção com populações 

vulneráveis e sobre comportamentos de risco, a ciência psicológica fornece contributos específicos na 

pressecução destes objectivos. O contributo da Psicologia neste contexto pode ser exercido de forma 

directa – pelo papel e acção dos psicólogos nas instituições de acolhimento – ou indirecta – pela 

formação ou apoio, informados pela ciência psicológica, a outros profissionais, na compreensão das 

vivências complexas das crianças e jovens em instituições de acolhimento. Os Psicólogos podem ainda 

constituir uma mais-valia quando assumem papéis de organização e coordenação nestes contextos.  

A intervenção dos Psicólogos em instituições de acolhimento abrange a organização interna das 

instituições, de forma a facilitar o desenvolvimento da autonomia e comportamentos positivos; a 

clarificação de responsabilidades, por forma a que os jovens possam tomar decisões e assumir as 
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responsabilidades que lhes foram atribuídas; a organização da rotina da instituição, transmitindo um 

sentido de ordem e previsibilidade e permitindo ajustar comportamentos ao respeito pelas mesmas; 

o estabelecimento dos direitos, deveres e responsabilidades no âmbito das relações interpessoais; a 

coerência e consistência da actuação dos profissionais, entre outras. 

 

A intervenção psicológica deve ainda ser centrada em várias áreas específicas, definidas em conjunto 

com os jovens: competências para a vida geral (e.g., saber procurar informações e recursos na 

comunidade, responsabilidade pela sua situação de saúde, gestão financeira, gestão doméstica); 

competências de relacionamento interpessoal (e.g., estabelecer relações com pessoas significativas, 

participação em atividades da comunidade, apoio na resolução de problemas e gestão de conflitos); 

e competências para situações específicas (experiências pré-profissionais em períodos de férias, 

ocupação equilibrada dos tempos livres, apoio na integração no mercado de trabalho).  

 

Neste sentido, destacamos a importância de duas das recomendações propostas, que consideramos 

fundamentais: 

 

• “19. Direito ao Acompanhamento Psicológico Externo” 

• “23. Obrigatoriedade de Formação Específica dos Profissionais que trabalham directamente 

com crianças (equipas técnicas e educativas” – os Psicólogos podem dar um contributo 

enriquecedor no desenvolvimento pessoal e profissional contínuos das equipas técnicas e 

educativas. 

 

Consideramos ainda que devem ser adicionados e reforçados dois aspectos importantes e nos quais 

os Psicólogos também desempenham um papel essencial: 

 

• No cuidado às equipas técnicas e educativas deve ser incluído o direito a receber apoio 

psicológico externo. 

 

• Promoção da Literacia em Saúde, nomeadamente em Saúde Psicológica, e da Literacia 

Financeira, quer junto das equipas técnicas e educativas, quer junto dos jovens. 

 

• Promoção de formação específica junto das famílias de acolhimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTÁRIOS TÉCNICOS E CONTRIBUTOS OPP 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de Citação: 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (2020). Contributo OPP – Recomendações 

Nacionais: Processo de Autonomia em Jovens Acolhidos e em Jovens com 
Experiência de Acolhimento. Lisboa 


