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5.1: Conduzir uma breve revisão da literatura no que concerne ao apoio a famílias 

cultural e linguisticamente diversas ✓

5.2: Desenvolver um inventário de programas de apoio à família em diferentes 

países ✓

5.3: Realizar estudos de caso aprofundados para identificar caraterísticas de 

programas promissores em cada país ✓

5.4: Desenvolver um modelo de apoio a famílias cultural e linguisticamente 

diversas com utilização de um ambiente de aprendizagem virtual  



Czech Republic

Polónica

Noruega

Holanda

Alemanha

Inglaterra

Portugal

Sete
Países

Europeus

República Checa

• Revisão da literatura ✓

• Inventário de programas de apoio às famílias



Porquê um inventário de programas de apoio às famílias?

Muita 
investigação 
científica mas...

… maioria nos Estados Unidos; alguma nos países do Norte da Europa

… o successo de um programa NÃO significa redução de desigualdades educativas



Objetivo: Recolher evidência empírica e sistematizar 

conhecimento acerca das práticas promissoras e com base 

em evidência de apoio às famílias para providenciar um 

ambiente seguro, saudável, estimulante e estável para as 

crianças

• Considerando características contextuais e específicas 

de cada país (legislação e serviços)

• Perspetiva de equidade

• Efeitos na redução de desigualdades

• Público-alvo: Famílias de nível socioeconómico baixo e 

linguística e culturalmente diversas



• População
• Desigualdades 

salariais
• Pobreza infantil

• Licenças parentais
• Educação e cuidados 

na primeira infância

• Descrição geral dos serviços 
• Questões de equidade (objetivos do ISOTIS)
• Principais desafios
• ...

Compreender o contexto nacional de 
políticas e serviços que apoiam os pais 
e as famílias

Identificação e caraterização de programas 
de apoio às famílias

Identificar características-chave e 
princípios para reduzir as desigualdades

Indicadores sociais e contextuais:

Perspetiva geral dos serviços de apoio à família em cada país:



• Peritos na área;
• Bases de dados da Universidade; 
• Revistas nacionais especializadas; 
• Websites governamentais ou publicações; 
• Websites não-governamentais ou publicações; 
• Motores de pesquisa;
• Bases de dados online.

Estratégias de pesquisa de programas de apoio às famílias:



PROGRAMAS
BASEADOS EM EVIDÊNCIA

• Desenhos de estudo de elevado nível 
• RCT’s
• Estudos quasi-experimentais

Critérios de elegibilidade:

PROGRAMAS PROMISSORES

• Evidência estabelecida em literatura “cinzenta”
• Caráter inovador
• Altamente reconhecidos
• Envolvimento de famílias de difícil captação 

Parecer de peritos

Público-alvo ISOTIS:

Famílias de nível socioeconómico baixo, 

migrantes e de minorias étnicas



Resultados



• Ampla variedade de serviços/programas 
destinados concretamente ao apoio às 
famílias

• Serviços acessíveis e níveis baixos de 
elegibilidade

• Foco na prevenção e na promoção
• Abordagem integrada e estratégica

• Poucos serviços/programas disponíveis 
para as famílias

• Orientados para um apoio especializado
• Proteção de crianças
• Provisão das necessidades mais básicas

• Pequena escala e ad hoc (PT)

Grande variação na implementação e integração dos serviços/programas no 
sistema e na sua abrangência:

Disponibilidade
Foco

Inter-serviços

≠



Variação: Acesso, âmbito, foco, … 

Investigação acerca “do que funciona” deve ter 
em consideração aspetos contextuais

Desafios comuns
Acesso equitativo: Desafios em “alcançar” famílias
Cooperação: risco da ausência de uma estratégia coerente de apoio às famílias

Programa

Microssistema

Exossistema

Macrosistema

Mesossistema



Czech Republic

Polónia

Noruega

Holanda

Alemanha

Inglaterra

Portugal Républica Checa

28

30

Promissores
Baseados em…



Czech Republic

Portugal

4

7

• Aquém e Além das Salas de Vidro 

(Agrupamento de Escolas de Coruche)

• Projeto Concelhio de Educação Parental 

(Câmara Municipal de Famalicão)

• Escolhe Vilar - E6G (Programa Escolhas)

• CIGA GIRO - E6G (Programa Escolhas)

• Raiz - E6G (Programa Escolhas)

• Tasse - E6G (Programa Escolhas)

• ReTrocas - E6G (Programa Escolhas)

• Grupos Aprender, Brincar, Crescer (Barata et al., 2016)

• Programa Anos Incríveis (Baptista et al., 2016)

• Programa Triplo P – nível 4 (Costa, 2017)

• Programa A PAR (Nabuco et al., 2014)



• A maioria dos programas baseados em evidência mostra ganhos positivos … 
mas há pouca informação acerca da redução de desigualdades

• Estratégias ativas para aumentar acessibilidade 

• Tensões entre fatores-chave

• Interação entre fatores-chave

• Sistema de saúdes
• Tradução
• Membros das minorias como elementos da 

equipa
• Incentivos monetários universais 

• Equipas dedicadas
• Aumentar a confiança nas instituições do país
• Providenciar serviços em áreas geográficas de 

minorias

• Estratégias de alcance vs. Competências profissionais necessárias



Sucessos

Desafios

Indicadores-chave dos 
programas

Eficácia
Adequação
Aceitação

Investigação rigorosa

+

Análise em profundidade

. Visão dos principais atores

. Relação com serviços existentes

. Alinhamento entre serviços

. Requisitos

Estudos de caso

Programa

Microssistema

Exossistema

Macrosistema

Mesossistema



Obrigada pela atenção!

www.isotis.org



Projeto Educação Pré-escolar 

de Itinerância 

“Aquém e Além Salas de Vidro”

Agrupamento Escolas de Coruche


