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Esta é uma versão teste que resulta do Programa apresentado no 1º Curso de Formação de 

Mentores (Séniores) do Projeto EMISC ocorrido em Março de 2016 em Sintra - Portugal. 

A presente versão será revista após a efetivação do 1º ciclo piloto da realização do projeto 

(Formação e Mentoria) levado a cabo  pelos parceiros e após o teste de todos os materiais 

aplicados ao longo desta 1ª fase. 

Uma segunda revisão será produzida a tempo do início do 2º Curso de Formação (CFF – 

Mentores) englobando eventuais alterações resultantes das experiências e reflexões que 

ocorreram durante o 1º ciclo piloto.   

Autoria: Janis Blackburn  
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Guia do Formador de Formadores 
 

INTRODUÇÃO 

 

Bem-vindo ao Curso de Formação de Formadores de Mentores do Programa Europeu de Mentoria para 

os Cuidadores Sociais.  

 

Este Pacote de Formação inclui todos os recursos de que necessita enquanto formador para formar os 

seus mentores.  

 

Para além deste guia, deverá utilizar os seguintes materiais: 

 Guia do Formador do Curso de Formação de Mentores; 

 Documentos de Apoio do Curso de Formação de Mentores; 

 Slides (ppt) do Curso de Formação de Mentores; 

 Folhas de Registo da MAT Instrumento de Avaliação de Mentores – (por preencher); 

 Folhas de pontuação da MAT (exemplo); 

 

ASPECTOS A TER EM CONSIDERAÇÃO NA FORMAÇÃO DE FORMADORES 

 

É importante ser claro sobre o significado de “mentoria” e como deveremos escolher as pessoas para 

serem mentores e formadores de mentores (também chamados mentores seniores). 

 

1. O que envolve o conceito de mentoria? 

 

Existem algumas ideias fundamentais envolvidas no conceito de mentoria que importa clarificar. 

É importante que os formadores partilhem uma visão comum e consistente do termo “mentor”, 

explicada no capítulo “Compreender o papel do Mentor”.  

 

É fundamental distinguir os conceitos de “coaching” e “mentoria”, já que muitas vezes os termos são 

utilizados de uma forma inter-relacionada. Contudo, nós queremos utilizar a nossa definição de 

“mentor” no âmbito do projeto EMISC.  

 

Assim a nossa definição é a seguinte; 

 

Um mentor é uma pessoa com sabedoria ou experiência que ajuda/apoia outras pessoas com menos 

experiência a desenvolver o seu conhecimento, a sua compreensão e o valor acrescentado da sua 

prática no dia a dia, através de uma relação positiva e de confiança. 

 

 A “mentoria é uma relação que vai para além da orientação do desempenho em determinada 

tarefa e desenvolve-se por um período de tempo prolongado, ao contrário do que acontece no 

coaching. Assim, a própria relação estabelecida funciona como um instrumento de trabalho que 
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promove o desenvolvimento e é útil no contexto de promoção de atitudes que suportam o respeito 

pelos direitos humanos no âmbito do apoio/cuidado social, conceito central no projeto EMISC. 

 A mentoria compreende, normalmente, uma fase de planeamento em que o mentor e o 

mentorado estabelecem o objetivo da mentoria e concordam com o seu âmbito e objetivos, antes 

de se iniciar a fase de trabalho propriamente dita (esta fase está detalhada no capítulo relativo à 

elaboração do contrato).  

 A BESCLO é composta por 8 áreas de trabalho e objectivos/resultados de aprendizagem que a cada 

uma delas diz respeito. Os objectivos/resultados de aprendizagem seguem um critério de avaliação 

semelhante ao das áreas de trabalho (Ver BESCLO 1). O número de áreas EMISC e de 

objetivos/resultados de aprendizagem são suficientemente abrangentes para cobrir todo o 

conhecimento necessário à realização deste curso, mas sucintas o suficiente para serem 

operacionalizadas em etapas de aprendizagem ajustadas ao contexto deste projeto.  

 Os detalhes são suficientes para orientar o mentor ao longo do seu processo de ensino, embora 

não tão detalhados que exijam cursos complementares para a sua compreensão. 

 Os objectivos/resultados de aprendizagem da BESCLO não são genéricos, mas focam-se 

especificamente na mentoria existente no projeto EMISC, nos conteúdos do Instrumento  de 

Avaliação da Mentoria (MAT) e permitem avaliar o progresso dos mentorados e a eficácia deste 

projeto em particular. Serão enfatizadas as atitudes e valores que estão na base da abordagem dos 

direitos humanos nos serviços sociais. 

 

 Os formadores devem ter em mente que os objectivos/resultados de aprendizagem BESCLO são 

baseados na aquisição de conhecimentos e de aprendizagens práticas. Os verbos utilizados para 

descrever o conhecimento incluído neste curso são “compreender”, “reconhecer” e “estar 

consciente de”; os utilizados para descrever os elementos relacionados com competências estarão 

relacionados com atividades específicas, tais como “dar feedback construtivo ao mentorado”. 

 A avaliação feita pelo mentor em relação ao progresso do mentorado acerca da compreensão da 

BESCLO deverá incluir a avaliação do conhecimento dos conteúdos e valores de base através de 

discussão em grupo e a realização de perguntas reflexivas. 

  

2.  Como escolhemos formadores/ mentores seniores e mentores? 

 

No Programa EMISC, Formadores/Mentores seniores são pessoas que: 

 Preenchem todos os critérios para ser mentores   

 Têm a capacidade de se explicar claramente 

 Têm confiança para liderar. 

Ter experiência de ensino (professor) ou de formação (formador) não é essencial, mas seria útil. Mais 

uma vez, o curso de formação de formadores será concebido e desenhado para apoiar e desenvolver 

mentores seniores. À medida que o projecto for evoluindo, aqueles que tiverem formação para 

mentores e forem ganhando experiência em Mentoria podem querer aprofundar a sua formação e 

tornar-se em mentores seniores.  
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No Programa EMISC um Mentor é:  

Uma pessoa com sabedoria ou experiência que ajuda/apoia outras pessoas com menos experiência a 

desenvolver o seu conhecimento, a sua compreensão e o valor acrescentado da sua prática no dia a dia, 

através de uma relação positiva e de confiança.  

Na selecção de mentores é importante considerar se a pessoa tem: 

 Uma atitude positiva no trabalho; 

 Resiliência – (não desiste facilmente); 

 A capacidade de ser bem organizado, fiável e digno de confiança; 

 Flexibilidade/adaptabilidade; 

 Competência de comunicação e de escuta activa; 

 Compreensão da BESCLO demonstrada através do seu trabalho; 

 Aprovado no exame ECC; 

 Capacidade de cumprir o papel e as responsabilidades do mentor que são as seguintes: 

- Possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento; 

- Possibilitar aos mentorados reconhecer e valorizar todo o seu potencial através do 

encorajamento, motivação e confiança; 

- Ajudar os mentorados a desenvolver os seus conhecimentos e capacidades em 

relação à BESCLO; 

- Ajudar os mentorados a desenvolver valores e atitudes ligados aos direitos 

humanos numa abordagem de apoio social; 

- Ajudar os mentorados a melhorar o seu desempenho no trabalho; 

- Possibilitar aos mentorados identificar as barreiras à sua melhoria e ajudar a 

removê-las; 

- Avaliar o progresso dos mentorados através da BESCLO; 

- Como parte de um amplo processo de mudança conseguir efectuar mudanças 

transformacionais. 

 a capacidade de demonstrar os valores fundamentais e os princípios que reflectem uma 

abordagem da mentoria baseada no respeito pelos   direitos humanos,  o que significa que o 

mentor: 

- lidera pelo exemplo ou seja, trabalha com base na  BESCLO demonstrando uma 

abordagem baseada no respeito dos  direitos humanos; 

- demonstra empatia, sensibilidade, compaixão e respeito pelo mentorado; 

- atua de uma forma  aberta, honesta e ética com todas as partes relevantes sem 

fazer juízos de valor; 

- demonstra autoconsciência e a  vontade de se  questionar no seu próprio 

entendimento, suposições, crenças e valores; 

- reconhece o potencial de todos os indivíduos para aprender e para se 

desenvolver; 

- valoriza a diversidade em todas as suas formas: isto inclui a idade, sexo, origem 

étnica, religião, orientação sexual, percurso e experiência  de vida; 

- actua de uma forma  não abusiva relativamente ao poder inerente ao papel de 

mentor. 
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É importante ter em mente que a lista acima descreve o candidato a “ mentor perfeito”. Na realidade, 

provavelmente haverá espaço para melhorias em diversas áreas, e o curso de formação de mentores 

será concebido para apoiar e desenvolver aqueles que apresentem este potencial.  

 

O Pacote de Formação do Curso de Formação de Formadores de Mentores abrange uma série de 

resultados de aprendizagem que os aprendentes devem cumprir quando estiverem no papel de 

formadores de mentores, tais como: 

 Compreender o papel de mentor no projeto EMISC; 

 Delinear o programa de mentoria; 

 Dar apoio no âmbito do programa de mentoria; 

 Avaliar o progresso do mentorado; 

 Refletir sobre a sua própria performance enquanto mentor; 

 Apresentar o Instrumento de Avaliação de Mentores (MAT) e explicar a sua utilização com os 

mentorados. 

 

Este pacote de formação, assim como o Curso de Formação de Mentores  foi elaborado com base numa 

linguagem simples e de fácil compreensão e inclui: 

 Planos de sessões e horários; 

 Equipamento necessário; 

 Orientação clara para o formador; 

 Documentos de Apoio e; 

 Slides (ppt). 

 

Este material é desenhado para explicar como é que os formadores podem promover a progressão dos 

aprendentes ao longo das 5 áreas de competências do Programa EMISC e as 8 áreas de aprendizagem 

da BESCLO utilizando a MAT, promovendo o desenvolvimento e aquisição de conhecimento ao longo 

dos vários módulos.  

 

Existem atividades como a apresentação de cenários, o trabalho em grupo ou em pares, além de 

situações de trabalho individual, desenhadas com o objetivo de promover uma associação entre os 

conteúdos aprendidos no curso e o desempenho em contexto profissional. Este material está construído 

de uma forma que promove a aprendizagem através de diversos estilos de ensino, tornando-o mais 

acessível a um grupo diverso de aprendentes. 

 

3. Como usar o Pacote de Formação do Curso de Formação de Mentores  

 

Cada sessão do Curso de Formação de Mentores é composta por notas detalhadas, slides powerpoint, 

além de documentos de apoio e folhas de atividades que acompanham os vários módulos e podem ser 

fotocopiados. Este Pacote de Formação possui toda a informação necessária para alcançar os resultados 

de aprendizagem/objetivos do EMISC e utilizar a MAT ao longo do processo. Para além dos materiais 

existentes, o formador pode dar exemplos da sua prática para complementar o processo de ensino.  

  

Deve explicar aos mentores que os tempos previstos no Curso de Formação de Mentores foram 

calculados com base em grupos constituídos por 8-10 pessoas, pelo que é recomendável que cada grupo 
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não ultrapasse as 12 pessoas e não tenha menos de 4 elementos, embora os tempos previstos possam 

ser ajustados se tal acontecer.   

 

Lembre-se: 

 qualquer pessoa que deseje completar este curso e tornar-se mentor, tem que ser aprovado no 

exame ECC; 

 

 na base desta formação, o Curso de Formação de Mentores e o ECC advogam que os princípios de 

trabalho com o indivíduo devem-se basear numa abordagem que respeita os direitos humanos 

estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É 

essencial que estes princípios sejam a base de qualquer trabalho desenvolvido, pelo que se deve 

certificar de que todos os participantes compreendem as implicações desta premissa e vão 

verificando a sua coerência e aplicabilidade junto dos seus aprendentes. 

  

Ao longo do Curso de Formação de Mentores, deve verificar o conhecimento dos aprendentes acerca 

das seguintes ideias: 

 Iniciamos este curso com um “quebra-gelo”, uma atividade que pretende diluir a tensão típica dos 

momentos iniciais em que um grupo se conhece.  

 Este momento permite que as pessoas comecem a dialogar umas com as outras, relaxar e ficarem 

mais tranquilas entre si e no próprio contexto. Estas atividades são desenhadas de forma a que 

mesmo as pessoas mais tímidas não tenham dificuldade em participar nas mesmas, pelo que 

nenhuma pessoa se deve sentir o foco do grupo ou julgada de qualquer forma.  

 Os participantes podem apresentar-se à pessoa do lado, trocar o nome e local de nascimento, ou 

outras informações mais gerais, apresentando-se depois a todo o grupo.  

 Se o quebra-gelo ocorrer numa atividade sobre comunicação, a informação geral partilhada pode 

ter a ver com a última conversa que a pessoa teve, por exemplo.  

 Cada pessoa pode ter um papel em branco com um número ou palavra que pode ser associada a 

outra (como “pão” e “manteiga”, 2x2=4, p.e.). Depois cada pessoa tem que andar pela sala, falar 

com os outros participantes e descobrir aquela cuja palavra se pode associar à sua. Este exercício 

faz com que as pessoas iniciem uma comunicação de forma mais fácil e se sintam mais relaxadas (o 

quebra-gelo é sempre um exercício para diminuir a tensão). 

 É útil dar aos aprendentes a oportunidade de falarem sobre eventuais receios e expectativas que 

tenham acerca do curso. Pode escrever estes conteúdos no cavalete e esclarecer os participantes 

ao detalhar os conteúdos que serão abordados no curso, o que facilitará a própria gestão de 

expectativas.  

 Se se deparar com alguma expectativa irrealista, deverá clarificá-la logo à partida e explicar a sua 

inviabilidade (este ponto poderá ser utilizado como quebra-gelo). Poderá ser útil comparar as listas 

de receios e expectativas iniciais com as impressões finais do curso.  

 Pode usar exemplos ou cenários da sua própria experiência para apoiar os indivíduos ao longo da 

sua aprendizagem. Exemplos da sua área profissional e do seu país serão muito úteis para os 

aprendentes. 

 No fim de cada sessão de trabalho, é importante apoiar os aprendentes para que possam 

consolidar a sua aprendizagem. Isto pode ser feito através de: 
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1. perguntas e respostas no início da sessão seguinte, clarificando conteúdos das sessões 

anteriores, 

2. existirem tempos específicos para cumprimento de tarefas ainda não terminadas. 

 No fim de cada sessão, relembre os aprendentes sobre o que devem preparar para a sessão 

seguinte. 

 

Os seus aprendentes podem ser novos neste tipo de programa e, portanto, deverão passar por uma 

curva “desenvolvimental” de aprendizagem, pelo que deverá ser paciente e disponível para revelar o 

melhor do seu potencial. 

 Encoraje os aprendentes a recapitular o que aprenderam no fim de cada sessão e incentive-os a 

reverem os documentos de apoio quando regressarem ao seu contexto de trabalho. 

 Quando utilizar este curso, você, os mentores e os mentorados devem estar cientes da necessidade 

de aferir como é que os seus colegas trabalham na sua instituição, quais são os procedimentos 

adoptados relativamente a cada área da BESCLO. 

 Quando leccionar este curso, é importante que seja flexível e disponível, aberto a questões que lhe 

sejam colocadas, garantindo a sua adaptação às necessidades do grupo. 

 Muitas das sessões podem ser utilizadas como atualização de conhecimentos para alguns membros 

que já constituem a equipa de trabalho. 

 É essencial que valorize e respeite os seus aprendentes, mesmo que não compreendam 

inteiramente todos os conceitos envolvidos (este aspecto será abordado com mais detalhe ao 

longo do curso). 

 

4. Equipamento de que vai necessitar para o Curso de Formação de Mentores  

 Para que seja possível leccionar este curso, todos os formadores deverão compreender que 

será necessário algum equipamento específico e deverá ser feita alguma preparação prévia a cada 

sessão (como o fotocopiar de materiais e organização de cartões). O equipamento recomendado inclui: 

 Flip chart e marcadores; 

 Projetor de powerpoint; 

 Post-its; 

 Canetas ou lápis para os aprendentes tomarem notas; 

 Papel branco para imprimir os documentos de apoio que vão ser utilizadas nas atividades. 

 

5. Avaliação 

Os mentores utilizam dois tipos de avaliação e é importante que os formadores as compreendam e 

possam explicar as diferenças entre ambas: 

• Avaliação formativa: é feita ao longo do processo para garantir que o aluno está a compreender 

os conceitos envolvidos e a adquirir novos conhecimentos. Isto é feito utilizando a observação, 

fazendo perguntas e respostas, discutindo e reflectindo sobre os conteúdos. 

• Avaliação sumativa: é cumprida no fim de cada módulo e inclui testes, exames e outro tipo de 

trabalhos escritos que verificam se o indivíduo compreendeu os conteúdos leccionados. 

 

Enquanto está a dar o curso, deve utilizar as suas competências de avaliação formativa para avaliar a 

progressão de aprendizagem de uma forma continuada. Também desenvolvemos uma ferramenta para 
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avaliação sumativa sob a forma do MAT1 que lhes permite ir praticando as competências de avaliação 

utilizando esta ferramenta. 

 

6. Como é que os seus formadores podem fazer a formação de Mentores  

Deve explicar e discutir com os seus aprendentes as várias possibilidades sobre como podem lecionar 

este curso, como o podem ajustar a diferentes aprendentes e a diferentes necessidades. Este curso 

pode ser dado de várias formas: 

 Pode decidir abordar um objetivo/resultado de aprendizagem de cada vez, tendo em conta que há 

objetivos mais longos e complexos que outros. 

 Pode decidir dar o curso ao longo de várias sessões, estando estimada a duração do curso entre um 

dia a um dia e meio de formação. Contudo, este tempo dependerá do conhecimento prévio e 

experiência dos aprendentes, além da dimensão do próprio grupo. 

 Deverá adaptar a sua forma de lecionar, e planeá-la, tendo em conta o grupo que tem em mãos. 

 Lembre-se de incluir algumas das “actividades adicionais” para que os aprendentes as possam 

completar no seu próprio tempo, dando feedback acerca da sua experiência ao longo das sessões 

de trabalho. 

 

Sugestões para a discussão em grupo 

Os formadores devem ter em conta que a discussão em grupo é uma ferramenta de aprendizagem 

poderosa, mas deve ser manejada com cuidado. Algumas sugestões para a discussão em grupo são: 

 Peça aos aprendentes para trabalharem em pares com a pessoa que está ao seu lado; 

 Percorra a sala e dê a cada pessoa um número que se transforma no número do grupo.  

 Peça aos aprendentes para encontrarem o número específico que emparelha com o seu; 

 Sugira aos aprendentes que tirem apontamentos ao longo das sessões; 

 Dê um tempo específico para o cumprimento de tarefas e encoraje a procura de informação e de 

experiências noutros contextos de trabalho. 

 

Sugestões para dar feedback 

 O grupo pode escrever ou desenhar pequenos sumários da discussão num poster que fica afixado na 

parede e cujo conteúdo é debatido em grande grupo; 

 O grupo ou indivíduo podem escrever em post-its que depois são afixados na parede ou no chão, 

facilitando a troca de tarefas entre grupos; 

 Os indivíduos podem-se mover para diferentes lugares da sala e demonstrar o seu apoio a 

determinada ideia (se um local à esquerda da sala for selecionado para evidenciar apoio e à direita a 

não concordância com determinado conteúdo); 

 Peça ao grupo para nomear 2/3 porta-voz do grupo, enquanto faz a gestão do tempo de cada um, 

interrompendo quando os conteúdos partilhados forem repetitivos. 

 

Sugestões para iniciar o Curso de Formação de Mentores  

 Agora que já leu este manual, recomendamos que reflita sobre ele antes de iniciar o curso. 

                                                           
1 Mentoring Assessement Tool – Em Português: Instrumento de avaliação da Mentoria 
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 Deverá ler todos os materiais, garantindo que compreende tudo o que está integrado em cada secção. 

Não deve esperar que os aprendentes compreendam perfeitamente os conteúdo que explica se os 

mesmos não forem claros para si.  

 Deverá destacar todos os conteúdos técnicos.  

 Incluímos os tempos previstos de realização de cada atividade e quando é que os documentos de 

apoio devem ser entregues ao grupo ao longo das secções dos objetivos de aprendizagem.  

 Quanto mais familiarizado estiver com os materiais, mais capaz estará de lecionar o curso.  

 Deverá estar confiante e divertir-se, garantindo que as sessões de trabalho são agradáveis e cumprem 

os objetivos propostos.  

 A seguir encontrará um Plano de Sessão sugerido para o Curso de Formação de Mentores que poderá 

servir de base. Cada grupo terá as suas necessidades, pelo que os seus aprendentes deverão estar 

preparados para flexibilizar esta proposta. 

 

OBJECTIVO  DE APRENDIZAGEM 
TEMPO 

PREVISTO 
PÁGINAS DO GUIA DO 

FORMADOR 

Introdução, 

Quebra-gelo, 

Objetivos/Resultados de aprendizagem (RA) 

60 minutos 3-42 

 

1: Compreender o papel de mentor no projeto 
EMISC 

Incluir atividades 1 a 4 

2 hrs 10 
minutos 

5-11 

 

2: Planear o programa de mentoria, Incluir 
atividades de 5 a 7 

1 hr 20 minutos 11-15 

 

3 : Dar apoio de mentoria, 
Incluir atividades de 8 a 13 

3hrs 30 
minutos 

15-25 

 

4: Avaliar o progresso do mentor, Incluir atividades 
14 a 19 

3hrs 15 
minutos 

25-37 

 

5: Refletir no seu desempenho enquanto mentor. 35 minutos 37-39 

 

Resumo 20 minutos 40 

 

Tempo total 10 hrs 10 minutos 
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Guia do Formador de Formadores de Mentores  
 
Introdução 

O curso de Formação de Formadores de Mentores foi criado para todos aqueles que irão formar os 

Mentores Seniores do Projecto EMISC. Os mentores seniores recebem um curso de reciclagem da 

BESCLO e o curso de formação como mentores para ficarem habilitados a ministrar o curso de formação 

de mentores, aos seus futuros formandos.  

Optámos por incluir uma secção sobre os Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação de 

Cuidados na Área Social (BESCLO) para assegurar que têm o necessário conhecimento aprofundado da 

BESCLO, assim como do curso de formação de mentores. 

Os documentos de apoio e os slides que são aplicados neste curso são os documentos, actividades e 

slides do Curso de Formação de Formadores de mentores EMISC. No entanto, ao iniciar a secção do 

Curso de Formação de Mentores serão usados os documentos de apoio e slides do Curso de Formação 

de Mentores. Estes serão incluídos nessa parte deste curso e serão os mesmos documentos que os 

actuais formandos irão usar quando estiverem a ministrar o curso aos seus formandos.    
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Dia UM 

Tempo Orientação do Formador Equipamento 

APRESENTAÇÃO do curso de formação de formadores  

Sessão da manhã  
09:00-11.30 
 

Intervalo previsto, 
aproximadamente 
para entre as 
11.00-11.30  

Apresentação  

Apresentação do formador, regras básicas, 

confidencialidade, sessão de questões e perguntas, 

arrumação, intervalos, simulação de incêndio, etc. 

 Organização das refeições 

 Verificar se todos os documentos de apoio estão 

disponíveis 

Apresentações: 

 Apresentar-se tendo em conta: quem é enquanto 
formador, de onde é, qual a sua experiência no 
sector? 

 Peça a cada participantes para se apresentar, à sua 
função e que expectativas tem quanto ao que o 
projecto pode oferecer para a sua organização 

 

 Introdução ao Projecto EMISC  

 Como surge? 

 Quais os produtos? 

 Plano deste projecto e o papel central do mentor  

Slide 1 

 Qual será o seu papel neste projecto?  

 Formar mentores 

 Contributos de cada país sobre como serão 

abordados os temas   

Slide 2 

OS PRÓXIMOS 5 DIAS  

10 minutos 

 

O que irá acontecer nos próximos 5 dias 

 Apresente o formato dos próximos 5 dias e levante 

as expectativas dos participantes  

 Assegure que sempre que acharem necessário as 

pessoas podem pedir para interromper e esclarecer 

dúvidas ou parar! 

O resultado final será: sentirem-se confiantes para treinar 

mentores! 

Slide 3 

Compreender a BESCLO 

11.30 -12.30 Antes de começar o curso de formação de mentores é 

necessário assegurar que todos estão familiarizados com os 

princípios da BESCLO. São os que sustentam todo o curso de 

formação de mentores. Há que os conhecer muito bem para 

poder apoiar os mentores a virem a apoiar os seus 

mentorados. Ao apropriarem-se dos princípios BESCLO estarão 

também a aprender sobre as abordagens baseadas nos Direitos 

Humanos. 

O que é a BESCLO? 

Os Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação 

Slide 4 
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de Cuidados na Área Social (BESCLO) são o produto do Projecto 

ECC (European Care Certificate) desenvolvido enquanto 

projecto Leonardo da Vinci em parceria com 19 países 

europeus. É o nível mínimo de conhecimento que cada 

profissional da área do apoio social ou de saúde devem ter 

quando inicia funções.  

 1- Valores da Prestação de Cuidados na área Social 

 Compreender a necessidade de promover sempre os 
seguintes valores: individualidade, direitos, escolha, 
privacidade, independência, dignidade, respeito, 
parceria e participação 

 Compreender a necessidade de promover a igualdade 
de oportunidades para com o(s) indivíduo (s) que  
apoia; 

 Compreender a necessidade de apoiar e respeitar a 
diversidade e as diferentes culturas e valores; 

 Compreender a importância da confidencialidade; 

 Compreender os limites da confidencialidade. 

 

 2- Promover a Qualidade de Vida dos Indivíduos Apoiados: 

 Compreender a importância de conhecer a 
história, preferências, desejos, necessidades e 
capacidades do (s) indivíduo (s) apoiado (s); 

 Assegurar-se de que todas as suas ações têm por 
base o(s) indivíduo (s) apoiado (s); 

 Compreender a necessidade de capacitar o(s) 
indivíduo(s) apoiado  para controlar a sua vida e 
tomarem decisões informadas sobre os serviços 
que lhe(s) são prestados. 

 

 3-Trabalhar com o Risco 

 Reconhecer que o(s) indivíduo(s) apoiado(s) tem o 
direito de correr riscos; 

 Identificar os princípios essenciais na avaliação de 
risco; 

 Ter consciência do dilema entre permitir aos 
utilizadores do serviço correr riscos e o “dever da 
prestação de cuidados”; 

 Compreender as próprias responsabilidades na gestão 
do risco; 

 Saber informar as pessoas relevantes sobre os riscos 
identificados. 

 

 4-Compreender o seu papel como Prestador de Cuidados 

 Compreender o valor e importância de trabalhar em 
parceria com cuidadores informais/ pessoas de apoio/ 
outros significativos; 

 Compreender a importância de um bom trabalho de 
equipa; 

 Compreender a importância de seguir práticas e 
procedimentos, enquadramentos legais, de acordo 
com a missão e objetivos da organização com a qual 
trabalha; 

 Compreender as responsabilidades e os limites da sua 
relação com o(s) indivíduo(s) apoiado(s); 
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 Compreender a necessidade de ser fiável e digno de 
confiança. 

 
 5-Segurança no Trabalho 

 Saber armazenar e eliminar com segurança 
substâncias e produtos nocivos para a saúde; 

 Saber avaliar riscos relacionados com a mobilização e 
posicionamento de pessoas e/ ou objetos; 

 Conhecer técnicas de mobilização e posicionamento 
em segurança; 

 Saber o que não está habilitado ou autorizado a fazer, 
relativamente a mobilização e posicionamento nesta 
fase da sua formação. Por exemplo: não deve usar 
equipamento de mobilização e posicionamento até 
receber formação 

 Compreender como deve promover a segurança 
contra incêndio no local de trabalho; 

 Saber actuar perante situações de doença ou 
acidente; 

 Conhecer técnicas básicas de primeiros socorros; 

 Saber o que não lhe é permitido fazer em termos de 
primeiros socorros nesta fase da formação. Exemplo: 
Não deve tentar realizar nenhuma técnica de 
primeiros socorros para a qual não teve formação 
prévia; 

 Conhecer as principais vias de infeção; 

 Saber lavar as mãos adequadamente; 

 Saber como manter o local de trabalho seguro; 

 Reconhecer possíveis riscos para a sua segurança e 
bem-estar no seu trabalho e as medidas necessárias 
para os minimizar. 

 

 6-Comunicar positivamente 

 Saber o que motiva as pessoas a comunicar; 

 Reconhecer as principais barreiras à comunicação; 

 Compreender como o comportamento é uma forma 
de comunicação; 

 Compreender as formas básicas de comunicação 
verbal/ não-verbal, aumentativa/alternativa e como 
usá-las no local de trabalho; 

 Saber como usar o toque para promover a 
comunicação; 

 Compreender quando o uso do toque não é 
adequado; 

 Saber registar informação de forma: compreensível, 
relevante, clara e concisa, objetiva e verificável. 
Orientação: a informação escrita, deve ser legível; a 
informação gravada, deve ser audível; 

 Compreender a importância dos registos e o papel do 
trabalhador nos mesmos. 

 
 

 

 7-Reconhecer e atuar perante abuso e negligência 

 Conhecer o significado dos termos: abuso físico, abuso 
sexual, abuso emocional, abuso financeiro, abuso 
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institucional, negligência e autonegligência; 

 Reconhecer sinais e sintomas associados aos vários 
tipos de abuso/ negligência; 

 Compreender a necessidade de informar sobre 
quaisquer suspeitas de abuso ou negligência 
relativamente aos indivíduo(s) apoiado(s);  

 Saber quando e a quem se deve informar sobre 
suspeitas de abuso/ negligência; 

 Saber como actuar perante uma denúncia de abuso 
feita pelo(s) indivíduo(s) apoiado(s); 

 Compreender que a sua principal responsabilidade é 
garantir a segurança e o bem estar do(s) individuo(s) 
apoiado(s); 

 Saber como e quando se deve informar sobre a falta 
de recursos ou dificuldades operacionais que possam 
afetar a prestação de cuidados em segurança. 
Exemplo: actuação inadequada do pessoal; 

 Entender o dever de denunciar práticas de colegas, 
que possam pôr em causa a segurança. Exemplo: não 
seguir os procedimentos definidos ou o plano de 
cuidados; 

 Saber o que fazer se tiver seguido os procedimentos e 
políticas da sua organização para denunciar a suspeita 
abuso ou negligência, dificuldades operacionais ou 
práticas inseguras e não houve qualquer ação. 

 

 8 - Desenvolvimento como prestador de cuidados 

 Compreender a necessidade de adquirir competências 
e conhecimentos para apoiar e desenvolver o seu 
trabalho; 

 Saber usar com eficácia a supervisão interna e/ ou 
externa. 

 Conhecer os sintomas de stress; 

 Identificar formas de evitar ou lidar com stress 
negativo no local de trabalho. 

 

 

 

 

 

Ficha de Apoio 1,2 

e 3 

 

12.30-13.30 ALMOÇO  

13.30-14.15 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

Compreender a BESCLO 

1. Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

Ao trabalhar no setor da Prestação de Cuidados na Área Social 

deparar-se-á regularmente com o termo “valores”.Valores são 

os princípios fundamentais a partir dos quais qualquer serviço 

se desenvolve. De muitas formas, estes são as fundações 

cruciais para oferecer um serviço de boa qualidade e que apoia 

indivíduos para viverem vidas cheias e positivas. Assim que 

boas e sólidas fundações estiverem estabelecidas, poder-se-á 

construir um serviço excelente assente nas mesmas. Como 

acontece a qualquer edifício, sem boas fundações, as coisas 

não duram. Um serviço que é desenvolvido sem bons e sólidos 

valores não sobrevive. 

Slides 6 - 14 
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Os valores fundamentais que apoiam o trabalho na Prestação 

de Cuidados na área Social são: 

 Direitos 
Isto é, assegurar-se de que os direitos da pessoa são 

sustentados em todos os momentos, especialmente quando 

um indivíduo pode nem estar numa posição para se assegurar 

de que os seus direitos são respeitados. Isto inclui os direitos 

das pessoas em serem tratadas de forma igual e valorizadas 

enquanto indivíduos. 

 Individualidade 
Isto refere-se ao assegurar-se de que trata cada pessoa como 

um indivíduo e não como se fosse igual a todos num grupo. 

Encoraje a pessoa a ser ele próprio ou ela própria, a 

desenvolver um sentido de identidade que é especial e único. 

 Escolha 
Isto refere-se à escolha de coisas básicas, como o que 

vestimos e o que comemos ao pequeno-almoço, juntamente 

com questões maiores como onde vivemos e onde 

escolhemos viver as nossas vidas.  

Precisamos de nos assegurar de que os indivíduos com quem 

trabalha compreendem também as consequências das 

decisões tomadas. Isto significa que estão a tomar decisões 

“esclarecidas”. 

 Privacidade 
Esta está intimamente relacionada com respeito e dignidade. 

É sobre ter tempo e espaço para o próprio, se o desejar. Deve 

assegurar-se de que a privacidade é conservada quando está 

a trabalhar com um indivíduo sobre certas coisas, como as 

finanças ou o cuidado pessoal. 

 Independência 
Quando trabalha no setor da prestação de cuidados a 

tentação é a de “tomar conta” de um indivíduo, que pode 

resultar em sufocar a independência deste ou desta. O seu 

papel é o de capacitar a pessoa para desenvolver e manter 

tanto quanto possível a sua independência. 

 Dignidade 
Esta está relacionada com a autoestima do indivíduo, dando-

lhe um grau de valor ou honra. Este é alcançado através do 

desenvolvimento pessoal e da expressão pessoal. A dignidade 

é promovida na forma como falamos com as pessoas e na 

forma como fazemos coisas com outros. 

 Respeito 
Este está relacionado com a dignidade e refere-se a mostrar 

consideração e cortesia pelos outros. Assegurando-se de que 

o que um indivíduo diz e faz é importante. 

 Parceria  
Esta refere-se ao trabalho em conjunto para alcançar 

objetivos. Trabalhar em articulação com os indivíduos 
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apoiados, a sua família, amigos, pessoas de apoio, colegas e 

outros profissionais. 

 Participação 
Refere-se a capacitar a pessoa para fazer coisas em benefício 

próprio, dando-lhe um sentido de confiança e competência. 

 Inclusão 
Refere-se a assegurar que a pessoa apoiado é incluído em 

atividades, escolhas e tomada de decisões respeitantes a 

todos os domínios da sua vida. 

 Autodeterminação 
Autodeterminação significa ser quem quer ser e fazer as 

escolhas que o tornam possível. É importante encorajar os 

indivíduos a terem autodeterminação, para que possam fazer 

escolhas e tomar decisões sobre a sua vida. 

Estes valores do apoio social só conseguem ser desenvolvidos a 

partir do Modelo Social da Deficiência. No passado, a 

deficiência era sempre vista de uma perspectiva médica, de 

acordo ao Modelo Médico da Deficiência.  

De acordo com este modelo, as pessoas com deficiência são 

definidas pela sua doença ou condição médica. Esta situação 

faz com que se sintam frequentemente impotentes: os 

diagnósticos médicos são usados para regular e controlar o 

acesso a benefícios sociais, habitação, educação, lazer e 

emprego. O modelo médico vê as pessoas com deficiência 

como dependentes e necessitadas de cura e de cuidados. A 

pessoa com deficiência é vista como problemática, não 

consegue tomar conta de si própria, não consegue deslocar-se, 

não consegue tomar decisões, está doente e precisa de ajuda, 

precisa de cuidados. 

 

O problema é a pessoa com deficiência, não a sociedade. O 

controlo reside solidamente nos profissionais; as escolhas 

disponíveis para a pessoa estão limitadas às opções 

disponibilizadas e aprovadas pelo especialista que os “ajuda”. 

Pensa-se que é a pessoa com deficiência que tem de se adaptar 

à forma como a sociedade está construída e organizada, a 

pessoa com deficiência é o problema, não a sociedade. Este 

modelo é veementemente rejeitado pela maioria das pessoas 

com deficiência e pelas organizações que as apoiam. Contudo, 

continua a influenciar e a ter impacto em muitas atitudes em 

relação as pessoas com deficiência. 

O Modelo Social da Deficiência 

O Modelo Social da Deficiência baseia-se na abordagem dos 

direitos civis em relação à deficiência desenvolvida por pessoas 

com deficiência nos anos de 1970 e 1980. 

Esta concentra-se em desafiar e remover barreiras que 

impedem as pessoas com deficiência de viver vidas plenas e 

ativas. Estas barreiras são muitas e variadas e podem levar à 

discriminação institucional, por exemplo: 

• Edifícios que são construídos mas nos quais as pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Apoio 4 e 

5  

 

 

 

 

Slide 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 16  

 

 



  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com deficiência não conseguem entrar; 
• Informação produzida de forma que as pessoas com 

deficiência não a podem usar; 
• Atitudes e estereótipos sobre pessoas com deficiência 

que as impedem de ter as mesmas oportunidades que 
as pessoas sem deficiência; 

• Serviços especiais criados para as segregar e as manter 
separadas de todos os outros. 

•  
O modelo social da deficiência pode alcançar a igualdade para 

as pessoas com deficiência ao: 

 Criar edifícios acessíveis; 

 Produzir informação em formatos acessíveis; 

 Desafiar estereótipos e suposições; 

 Acabar com serviços segregados; 

 Possibilitar que as pessoas com deficiência façam 
coisas por si mesmas; 

 Terem direitos consagrados na lei; 

 Assegurarem-se de que os direitos das pessoas com 
deficiência são defendidos. 

 

Existe legislação que suporta estes valores ao longo de toda a 

Europa, sendo estes:   

As orientações e leis das Nações Unidas (ONU) relativas a 
defesa dos direitos de pessoas com deficiência. 

A Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência da 
ONU não define novos direitos, limita-se a legislar os já 
existentes. Diz-nos clara e incondicionalmente que as pessoas 
com deficiência têm igual acesso e direito ao pleno e efetivo 
usufruto de todos os direitos humanos. 

O propósito da Convenção da ONU é: 
Promover, proteger e assegurar o pleno e efetivo usufruto de 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por 
parte de todas as pessoas com deficiência e promover o 
respeito pela sua dignidade inerente 
 
O conceito de pessoas com deficiência inclui aqueles que têm 
incapacidades físicas, intelectuais ou sensoriais de longo-
termo, as quais quando em interação com várias barreiras 
podem impedir a sua participação plena e efetiva na 
sociedade, em igualdade de condições com os outros. 
 
Define deficiência nos termos do modelo social de deficiência, 
não do médico. Fala-nos de incapacidades, que podem impedir 
as pessoas de participar plenamente na sociedade. Analisa o 
que a sociedade precisa de fazer para efetuar ajustes razoáveis 
para ajudar a ultrapassar estas incapacidades, estas são 
discutidas em pormenor, como as coisas têm de mudar de 
maneira a tornar acessíveis edifícios, transporte, empregos, 
habitação, etc. 

Existem oito princípios orientadores na Convenção da ONU 

1. Respeito pela dignidade inerente, autonomia 
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20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos  

individual incluindo a liberdade de fazer as suas 
próprias escolhas e a independência de pessoas; 

2. Não discriminação; 
3. Plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 
4. Respeito pela diferença e aceitação das pessoas com 

deficiências como parte da diversidade humana e da 
humanidade; 

5. Igualdade de oportunidades; 
6. Acessibilidade; 
7. Igualdade entre homens e mulheres; 
8. Respeito pelas capacidades em desenvolvimento das 

crianças com deficiência e respeito pelo direito das 
crianças com deficiências a preservar as suas 
identidades. 
 

Em cada país há legislação adicional que sustenta e determina 
o trabalho feito na área do apoio social e em saúde. Em 
Portugal temos:  

 Constituição da República 

 Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto,  a qual determina 
que é  proibido discriminar pessoas com base na 
deficiência e no risco agravado de saúde. Esta 
proibição abrange a discriminação, quer directa,  quer 
indirecta.  

O ECC é baseado nos princípios e valores do apoio baseado no 
modelo social da deficiência, da Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência e as Leias e Orientações existentes 
em cada país. Aplicam-se a todas as tarefas e decisões básicas 
que o profissional de intervenção directa tem de realizar no 
seu do dia-a-dia. É sobre como ele trabalha e como promove os 
interesses da pessoa apoiada perante aqueles da Organização. 
Estes são bons princípios para discutir, mas o que precisamos 
de fazer agora é pô-los em prática no sector da prestação de 
cuidados na área social. 

Agora é tempo de cada um de vocês fazer alguma coisa! 

Estas actividades podem ser úteis para os seus mentores 

utilizarem com os seus mentorados à medida que adquirem os 

conceitos da BESCLO.  

Atividade 1 

Conversando com a pessoa ao seu lado no que diz respeito a 

promover a inclusão social das pessoas com deficiência e 

pensem como a Convenção da ONU poderá levá-los a fazer as 

coisas de forma diferente no futuro.  

Partilhem as conclusões em grupo.  

Atividade 2 e 3  

Complete o quadro individualmente; esta atividade destina-se 

a ajudar os formandos a começarem a pensar sobre quais são 

os seus valores. 

 

Slide 20 e 21 
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Atividade 2  

Atividade 3  

 

http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/lei_46_2006.htm
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Atividade 4 

Em pares, completem o quadro modelo médico versus modelo 

social. Esta atividade consolidará o conhecimento ganho 

relativamente aos modelos médico e social da deficiência. 

(R.A:1.1) 

 

 

Atividade 4 

14.15-15-35 

15 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender a necessidade de apoiar e respeitar a 

diversidade e as diferentes culturas e valores  

Por “cultura” referimo-nos aos valores, crenças, atitudes e 

formas de fazer coisas que são de tal forma parte de quem 

somos e como somos que as tomamos como certas.  

Conhecer a nossa cultura e o seu impacto é uma forma útil de 

começar a compreender outras culturas e a sua importância 

nas vidas dos outros. 

Quando olhamos para os valores que acabámos de listar, fará o 

seu juízo acerca do significado destes na prática. À medida que 

faz os seus juízos, precisa de considerar igualmente que outras 

culturas podem ter ideias diferentes do significado desses 

valores. Por exemplo, a forma como demonstra “respeito” 

pode ser diferente para alguém de uma cultura ou etnia 

diferente. Tem de começar a pensar agora como, juntamente 

com o seu empregador, deve aplicar o princípio da prestação 

de cuidados aos indivíduos apoiados que provêm de culturas 

diferentes da sua. 

Alguma vez jogou à “observação de pessoas” quando está num 

local público, talvez enquanto espera pelo autocarro ou 

comboio? Senta-se e observa pessoas enquanto estas realizam 

as suas tarefas quotidianas. Pode questionar-se sobre o que 

estão a fazer e para onde vão. Normalmente, as pessoas que 

mais se destacam são aquelas que são diferentes. 

Ocasionalmente, alguém parecerá muito diferente, talvez por 

ser de uma etnia ou cor diferente ou porque se veste ou age de 

forma diferente. Aqui estamos a reparar nas pessoas não por 

quem elas são, mas pelas suas diferenças! Isto pode 

rapidamente levar a equívocos e preconceitos. 

Por vezes é difícil desfazer a parcialidade cultural. Por exemplo, 

algumas culturas ocidentais reforçam a importância da 

individualidade no sentido de um indivíduo ser independente 

de outros, mas outras culturas põem maior ênfase na 

interdependência, dever e obrigação para com os outros do 

que na individualidade. 

Outro exemplo é o dos filhos adultos nas culturas ocidentais 

serem encorajados a abandonar o lar da família e a viverem 

independentemente, mas em algumas culturas orientais os 

filhos adultos são frequentemente encorajados a casar e a 

viver com os pais, para que os possam apoiar quando estes 

envelhecerem. 

Se faz parte de uma equipa de trabalho na qual existem 
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pessoas de uma variedade de proveniências e culturas será útil 

partilhar conhecimento e informação sobre a cultura de cada 

um e ser tolerante em relação a estereótipos e preconceitos 

que as pessoas têm em relação aos outros. 

Se está a viver num sítio onde ninguém fala a sua língua 

materna, ninguém sabe como o apoiar a vestir roupa 

conhecida, comer comida conhecida e participar em costumes 

conhecidos, pode ser muito difícil. Isto pode fazer com que se 

sinta infeliz, desvalorizado e excluído e pode levar a que 

desenvolva problemas comportamentais. 

 

Somos todos iguais 

Mas isto não significa que somos toda uma mesma pessoa. As 

pessoas que são vistas como diferentes são muitas vezes 

discriminadas porque são incompreendidas ou são feitas 

suposições sobre estas. Existem muitas formas de discriminar 

os indivíduos com quem trabalhamos. Frequentemente, isto 

deve-se a não termos pensado seriamente acerca da questão 

ou questões envolvidas. 

 

A discriminação refere-se frequentemente a: 

 Idade 

 Saúde mental 

 Género 

 Origem étnica 

 Língua 

 Sexualidade 

 Classe 

 Religião 

 Crenças 

 Deficiência 
O seu papel é o de assegurar que qualquer discriminação 

injusta não é permitida. 

O que queremos dizer com preconceito, discriminação e 

opressão? 

O preconceito leva à discriminação que, por sua vez, leva à 

opressão. 

Preconceito 

Significa “pré” “conceito”. O preconceito descreve como 

podemos pensar sobre as outras pessoas. O preconceito 

significa fazer suposições sobre indivíduos ou grupos de 

pessoas baseadas em informação incompleta. O preconceito 

permanece muitas vezes inalterado mesmo quando a 

informação correta é disponibilizada, sendo desta forma 

ilógico. 

Um exemplo disto seria um empregador que quer recrutar um 

novo funcionário para a sua equipa e tem ideias preconcebidas 

de que todas as pessoas que usam cadeiras de rodas têm 

igualmente deficiência intelectual. 
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Discriminação 

Isto quando alguém age com base num preconceito. 

É o tratamento injusto ou desigual de um indivíduo ou grupo 

de indivíduos. Um exemplo de discriminação seria se o 

empregador acima decidisse que o Sr. Silva não era adequado 

para a posição porque usa uma cadeira de rodas. 

Opressão 

É o tratamento severo e cruel de um indivíduo ou grupo por 

aqueles que pensam que esta é uma prática “normal”. A 

opressão é a discriminação institucionalizada. 

Quando as pessoas têm preconceitos e discriminam as pessoas 

por causa deles, pode ocorrer a opressão. No exemplo, o Sr. 

Silva e outras pessoas que usam cadeiras de rodas podem 

achar difícil encontrar um emprego por causa dos preconceitos 

e discriminação que sofrem. 

Discriminação múltipla 

Isto acontece quando mais do que uma parte da identidade de 

um indivíduo o põe em risco de ser discriminado, i.e.: ser uma 

mulher idosa, ser deficiente e negra ou ser homossexual e da 

classe operária pode levar à discriminação. 

 

Lembre-se que a discriminação pode incidir sobre as atitudes 

da pessoa e o ambiente. Um exemplo de atitudes 

discriminatórias pode ser: o condutor que conduz um 

autocarro adaptado acessível a cadeiras de rodas, quando 

chega à paragem onde uma pessoa numa cadeira de rodas está 

a espera, ele encosta a 1,5 metros do passeio, assim apesar do 

autocarro ser acessível, as atitudes do condutor tornaram-no 

inacessível. 

Lembre-se que estas actividades vão ser úteis para os vossos 

mentores quando estão a apoiar os seus mentorados a 

compreenderem a BESCLO.   

Atividade 5 

Trabalhando em grupos de 3 ou 4 pessoas, analise o cenário 

listado na folha da atividade 6 e responda às perguntas: 

1. O que faria? 

2. Agiria imediatamente? 

3. Há alguma coisa que faria mais tarde? 

Assegurando-se de que define quem apresentará as conclusões 

ao grande grupo. 

No final da atividade, explique que isto foi baseado numa 

situação real. A pessoa envolvida na observação da má prática 

apoiou a pessoa com deficiência a compreender a sua receita 

médica. Ela não confrontou a rececionista uma vez que esta 

estava ocupada e não entendeu que a pessoa com deficiência 

intelectual teria apreciado a confrontação. 

Contudo, ela escreveu uma reclamação formal à clínica assim 

que regressou a casa, oferecendo formação na área da 
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consciencialização para a deficiência. O gestor da clínica, que 

pediu desculpas e já tinha reconhecido a necessidade de 

formação na área da consciencialização para a deficiência, 

respondeu imediatamente à situação. Isto foi organizado e 

lecionado no espaço de um mês após o acidente. 

(R.A.:1.2 e 1.3) 

10 minutos Confidencialidade 

Atividade 6 

Leitura individual da Atividade 8 e resolução do questionário, 

quando terminarem peça que partilhem as suas respostas com 

o grupo. 

Este exercício serve para realçar a necessidade de 

confidencialidade e a importância que esta tem para nós 

enquanto indivíduos. Pedir aos formandos para se imaginarem 

num cenário ajuda a consolidar a sua compreensão.A 

confidencialidade é uma questão importante quando trabalha 

no setor da prestação de cuidados na área social, uma vez que 

a natureza do papel significa que conhece muita informação 

privada e pessoal sobre os indivíduos com quem trabalha. A 

informação é necessária uma vez que lhe permite ter a certeza 

de que os indivíduos com quem trabalha obtêm a ajuda e o 

apoio de que necessitam. 

O princípio fundamental é que a informação a que tem acesso 

deve ser respeitada e não partilhada com outros, a não ser que 

seja apropriado fazê-lo. 

 

“Preciso de saber tudo sobre alguém para que consiga estar 

tão bem informado quanto possível.” 

Alguns empregadores dizem que a confidencialidade se refere 

a dar informação que é “necessária no momento”. 

Esta pode inicialmente parecer uma boa ideia e bastante 

linear, mas pense no seguinte: 

Como pode ter a certeza de que necessita de saber algo? 

Quando lho contaram? 

Mas… 

Quando lho disseram, talvez nesse momento decida que 

afinal não precisava de o saber! 

Agora é demasiado tarde porque já o sabe! 

 

Uma forma de ajudar a compreender a confidencialidade é 

pôr-se no lugar da outra pessoa. A última atividade é um 

princípio para ajudar o formando a compreender o quão 

importante isto é. 

 

Atividade 6 
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10 minutos 

 

Porque é que isto é importante? 

Manter a confidencialidade é, por conseguinte, não partilhar a 

informação com outros a não ser que o julguem necessário na 
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defesa do seu interesse e com o seu consentimento. É um 

aspeto importante do respeito dos direitos humanos básicos 

de uma pessoa, tratando-a com respeito, mantendo a sua 

confiança e reconhecendo a sua necessidade de privacidade. É 

a informação “dela”, não a sua! 

Há, no entanto, situações em que é necessário relatar a 

alguém, por exemplo, suspeitas de abusos ou negligência. 

Nestes casos, deve seguir as políticas e procedimentos da sua 

Organização sobre a comunicação de tais ocorrências. 

Limites e fronteiras da confidencialidade 

Pense durante um momento o que pode acontecer se todos na 

equipa de funcionários considerassem tudo como confidencial 

e como resultado não diriam nada a ninguém que fosse 

remotamente pessoal sobre um indivíduo. Não poderia e não 

iria funcionar, os indivíduos com quem trabalha rapidamente 

se iriam fartar de ter de dizer a cada novo funcionário que 

bebem o chá sem açúcar ou que não gostam de meias 

vermelhas. Qualquer reunião seria inútil porque ninguém 

saberia dizer nada sobre ninguém. Contudo, se a forma de 

trabalhar fosse a oposta desta e não houvesse privacidade, 

confidencialidade e a informação pessoal e privada da pessoa 

fosse partilhada publicamente, seria humilhante e intolerável 

para o indivíduo. 

 

Assim, tudo isto aponta para a necessidade de existir um 

entendimento na equipa de funcionários de como devem 

proceder em relação a informação que deve (ou não) ser 

partilhada entre os membros da equipa e o empregador, e 

quando/ porquê deve (ou não) divulgá-la.  

As preocupações com confidencialidade não devem afetar as 

práticas de trabalho quotidianas que envolvem a partilha de 

informação. Claramente, disposições escritas sobre as práticas 

de trabalho devem alcançar um equilíbrio harmonioso. 

Existem, contudo, ocasiões quando precisa de contar a alguém, 

por exemplo, sobre possível abuso ou neglicência. Nestas 

ocasiões, deve seguir as políticas e procedimentos do seu 

empregador relativamente à denúncia de tais incidentes. 

Não ter políticas e procedimentos pode ser danoso para os 

indivíduos com os quais trabalha, tanto por não manter a 

confidencialidade como por não assegurar que é comunicado 

às pessoas certas de maneira a agirem efetivamente. 

 

Pense acerca disto (aqui pode acrescentar um exemplo local de 

como o não partilhar de informação causou ou poderia causar 

problemas): numa determinada ocasião uma pessoa apouiada 

estava cheia de frio e com febre, essa pessoa era alérgica ao 

Ibuprofen, mas, devido a questões de confidencialidade um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 26 

 

 

 

 

 

 



  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

membro do staff não informou o colega que estava com a 

pessoa apoiada.  

“Práticas laborais” por vezes conhecidas como “Políticas e 

Procedimentos” 

Apesar de poder não concordar com as “formas de trabalhar” 

do seu empregador no que respeita a confidencialidade, deve 

respeitá-las enquanto membro de uma equipa. Deve também 

seguir os requisitos do seu contrato relativamente a este 

assunto. 

Estes dois elementos (exigências contratuais e práticas de 

equipa) devem funcionar juntos apoiando-se mutuamente. Se 

acha que isto não acontece, fale com o superior hierárquico 

sobre este assunto urgente! 

Pode até chegar o dia em que está tão certo de que as regras 

estão a ser quebradas, que pode até estar a ser cometido um 

crime, os indivíduos ou o ambiente estão em risco ou está 

prestes a acontecer um uso deturpado da justiça, e considere 

que tem de contar ou denunciar em vez de manter a 

confidencialidade. Estas são (felizmente) circunstâncias muito 

especiais e não ocorrem com frequência. 

Podem existir momentos em que sinta que as formas de 

trabalhar não assegurem a segurança dos indivíduos ou equipa 

com quem trabalha. Se não teve sucesso em fazer ouvir as suas 

preocupações, deve considerar a denúncia, isto é considerado 

em maior detalhe numa secção posterior. 

Atividade 7 

Complete esta atividade em pares, partilhando as suas 

experiências e conhecimento da sua organização. 

Se não está a trabalhar numa organização de momento, pense 

no que acha que devia ser incluído nas “políticas e 

procedimentos”. 

Esta atividade assegura que os formandos estão conscientes 

dos detalhes das “políticas e procedimentos” da sua 

organização. 

(RA: 1.4. e 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 7 

 

 

 

 

 

15.35 -16.30 

55 minutos 

incluindo o 

intervalo 

 

Atividade 8 e 9  

Divida o grupo ao meio e peça que metade leia o Caso 

Francisca e a outra metade o caso Geraldo. Apresente e 

discuta com os formandos os casos e questões apresentadas 

Nota para o formador: Estes cenários cobrem muitos dos 

valores do apoio, incluindo; escolha, oportunidade, respeito, 

direitos, individualidade e respeito. Peça ao grupo para dizer 

quais áreas se relacionam com qual valor. 

 Os cenários também se relacionam com a igualdade de 

oportunidades, entendendo a necessidade de apoiar a 

diversidade e outras culturas e também a confidencialidade. É 

Atividade 8 e 9 
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importante que os formandos possam ver como os cenários se 

ligam a cada uma das áreas cobertas na BESCLO 1. 

Francisca: 

Francisca tem 20 anos de idade e tem deficiência motora desde 

que teve um grave acidente de viação quando ainda era 

adolescente. A sua deficiência implica o uso de cadeira de rodas 

para se deslocar e tem também limitações nos membros 

superiores embora, com bastante dificuldade, consiga segurar 

objetos. A Francisca necessita de ajuda para as suas 

necessidades pessoais. No entanto, ela tem facilidade no 

discurso e na comunicação e o seu nível de compreensão é 

excelente, apesar de levar algum tempo a processar a 

informação para dar respostas. Ela tem tido apoio dos seus 

pais desde o acidente e até recentemente eles têm tido pouco 

apoio por parte dos Serviços Sociais.No ano passado, a mãe de 

Francisca magoou-se nas costas e por esse motivo tem tido 

dificuldade em dar o apoio adequado à sua filha. Por esse 

motivo a Francisca começou a ter apoio domiciliário de manhã 

e à noite. O apoio domiciliário é composto por uma equipa de 3 

elementos em turnos rotativos. Esta situação tem corrido muito 

bem e a Francisca adaptou-se muito bem quer à equipa quer à 

ideia de não ser sempre a sua mãe a cuidar dela, porque 

quando isso acontece ela sente-se como se fosse uma criança. 

A mãe de Francisca parece estar com alguma dificuldade em 

aceitar que outras pessoas cuidem da sua filha. A Francisca tem 

uma irmã, Joana, que ajudou a cuidar dela até sair de casa 

quando entrou para a faculdade. Francisca manteve o seu 

círculo de amizades desde a sua adolescência, antes do 

acidente. Ela entrou para o Liceu local (com algum apoio do 

mesmo), o que tem contribuído para manter o seu círculo de 

amigos. A família de Francisca está ativamente envolvida na 

igreja Cristã e frequenta o local todas as semanas; juntam-se 

em pequenos grupos, como grupos de oração. Os pais de 

Francisca sempre a incluíram nas suas atividades com a igreja. 

Francisca, recentemente decidiu que o seu desejo é viver de 

forma independente, ela quer mudar-se para um apartamento 

seu. Ela compreende a sua posição financeira e sabe que, os 

benefícios a que tem direito e um trabalho a tempo parcial, 

consegue sobreviver financeiramente. Confidenciou este desejo 

à irmã Joana que a compreendeu e apoiou nesta decisão. 

Contudo, os seus pais estão contra, pois pensam que a sua filha 

não sabe o que é viver sozinha e acham que não saberá cuidar 

de si mesma, uma vez que eles é que providenciam toda a 

ajuda de que ela precisa. Os pais acham que ela ficará muito 

vulnerável a atos de abuso e negligência pois não conseguirá 

tomar conta de si mesma. Eles estão intransigentes sobre esta 

posição pondo em causa a autoconfiança da Francisca. Imagine 

que faz parte da equipa de apoio e que Francisca confidenciou 

a sua vontade de se mudar, detesta a igreja e os grupos de que 

faz parte e que mal pode esperar para ter a sua casa e não ter 

que lá voltar. Ela sente ciúmes da irmã Joana por ter entrado 

na faculdade e por nunca ter de voltar para a casa dos pais 

desde que conseguiu um emprego na cidade. Sente que os seus 
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pais aceitaram a mudança da irmã sem argumentarem.  

Mas ela tem receio pela negatividade dos seus pais e por isso 

está na iminência de ceder à vontade deles e ficar em casa. Ela 

diz-lhe que se sente “presa” e que não consegue sair daquela 

situação.  

Discuta no grupo as seguintes questões:  

 O que é que deveria fazer?  

 De que forma é que pode apoiar Francisca?  

 Deverá tentar falar com os pais de Francisca?  

 Em que áreas dos “Valores da Prestação de Cuidados” 

é que este cenário está inserido?  

 Existem políticas e procedimento organizacionais que 

precisa conhecer quando está a lidar com este tipo de 

situação?  

Geraldo 

Geraldo é um senhor de 66 anos com deficiência intelectual. 

Toda a sua vida adulta residiu numa grande instituição e tem 

sido feliz lá, uma vez que também não conhece outra realidade. 

O Geraldo tem tido uma rotina habitual, trabalha na equipa de 

jardinagem que faz manutenção dos jardins da instituição 

durante a semana e socializa com outros residentes 3 noites 

por semana num clube de convívio. No entanto, a instituição 

está a ser encerrada e todos os residentes têm que se mudar. 

Foi feito muito trabalho para que os residentes estejam prontos 

para a mudança. O Geraldo participou em diversas reuniões 

com as pessoas de apoio, para definir o tipo de lar em que quer 

morar. O pai do Geraldo faleceu quando ele era criança e a 

mãe há 10 anos atrás. A sua tia é a sua única familiar e gere 

um pequeno fundo que é utilizado para colmatar quaisquer 

necessidades adicionais, como roupa, passeios e férias. O 

pessoal de apoio falou com a tia do Geraldo para saber a sua 

opinião acerca da mudança, porém ela vive a muitos 

quilómetros de distância e nos últimos 10 anos tem tido pouco 

contacto com o sobrinho, apenas enviando algumas cartas, 

postais de aniversário e boas festas e respectivos presentes. Ela 

referiu que queria apenas o que fosse melhor para o Geraldo. 

Foram realizadas várias ações para assegurar que todos os 

indivíduos que vão partilhar instalações estarão bem 

emparelhados e para que se conheçam antes de se mudarem. 

Na mudança, alguns dos atuais colaboradores da instituição 

irão mudar-se com os residentes para as novas instalações, 

mas haverá também entrada de novos colaboradores. 

Recentemente o Geraldo confidenciou-lhe as suas 

preocupações sobre a mudança, referindo que não gosta de 

uma das pessoas com quem vai partilhar a casa. A nova 

residência será numa grande propriedade geminada nos 

subúrbios da cidade. Haverá 4 pessoas a viver numa casa e ao 

lado habitarão mais 3 pessoas da instituição. Além das suas 

preocupações com uma das pessoas com quem vai morar, o 

Geraldo diz também não gostar da casa, repetindo 'Não há 

jardim...". No entanto, há um pequeno jardim nas traseiras da 
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propriedade e um jardim maior na casa ao lado.   

Em grupos, respondam ao seguinte:  

 O que deve fazer acerca do que o Geraldo lhe disse?  

 O que pode ser feito para apoiar o Geraldo na 

mudança?  

 Que valores da prestação de cuidados estão presentes 

neste cenário?  

 Que politicas e procedimentos podem ser relevantes 

neste cenário?  

Peça feedback aos diferentes grupos e facilite a discussão entre 

eles 

BESCLO 2 - Promover a qualidade de vida das pessoas apoiadas 

Tempo Orientações do Formador Equipamento 

16.30 – 18.00 

15 minutos 

Esta secção é, fundamentalmente, sobre o Apoio centrado na 

Pessoa, também denominado Planeamento Centrado na Pessoa.  

 O Apoio centrado na Pessoa consiste em ter a pessoa no centro 

do planeamento de todas as suas necessidades de apoio. Ao fazer 

isto tem em conta todos os aspetos da sua vida: história, 

antecedentes, emprego, necessidades de educação, necessidades 

de saúde, capacidades, necessidades, desejos e aspirações, 

preferências, religião e cultura, habitação, orientações políticas, 

vida social, etc. 

Ao elaborar um plano centrado na pessoa, a equipa de apoio 

falará com o indivíduo, a sua família, amigos, defensores e 

trabalhadores, etc. 

Construir uma imagem da vida dos indivíduos e o que eles 

desejam atingir e ao que aspiram e o apoio que necessitam para o 

fazer. 

No passado, os pacotes de apoio eram concebidos para servir as 

necessidades do serviço e não da pessoa que recebia o serviço, 

tipificado pelo exemplo seguinte: O João era acordado às 7h e 

apoiado a tomar banho e a vestir-se, uma vez que esta era a hora 

mais conveniente para a equipa que estava de serviço. Apesar do 

João querer acordar as 8h ou até às 9h em alguns dias! 

Hoje os serviços de apoio devem estar centrados no que cada 

indivíduo quer e precisa. Qualquer pessoa que esteja a ser 

apoiada deve receber “um serviço de cuidados centrado na 

pessoa”. Talvez os empregadores não lhe chamem sempre 

Estrutura de Apoio Centrada na Pessoa, alguns empregadores 

podem até chamar-lhe um plano pessoal, planos de cuidados, 

plano centrado na pessoa, etc. 

Seja conhecida como for, deve significar e envolver 

essencialmente as mesmas coisas, nomeadamente que todos os 

aspetos da vida da pessoa sejam considerados aquando do 

planeamento e realização dos cuidados, incluindo: as suas 

expectativas e aspirações, necessidades (saúde e cuidado médico), 

as suas relações, educação, emprego, crenças espirituais e 
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culturais e a sua vida social. 

Isto significa que o seu local de trabalho/ empregador deve ter 

criado políticas e procedimentos que permitam ao pessoal, 

enquanto equipa, prestar Apoio Centrado na Pessoa. 

Para que possa ser vista a imagem completa do indivíduo, é 

essencial que este seja incluído na criação do plano, juntamente 

com a família, amigos, cuidadores, profissionais de saúde, etc. 

Os Planos centrados na Pessoa devem ser mais do que apenas 

palavras, devem refletir a pessoa ao qual se referem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Centrado na Pessoa 

Ter como teoria do local de trabalho o Apoio Centrado na Pessoa 

será eficaz apenas se a equipa trabalhar verdadeiramente de uma 

forma centrada na pessoa. Já discutimos a importância dos 

valores que sustentam o trabalho centrado na pessoa, mas 

precisamos também de olhar para a forma como podemos 

certificar-nos da sua implementação, isto é, de que o fazemos 

realmente. 

O próprio plano deve ser redigido de uma forma que o própria 

pessoa o compreenda. 

Se a pessoa que recebe o apoio tem dificuldade com as palavras 

escritas, por exemplo, devem encontrar-se formas de registar o 

plano de uma forma visual de maneira a que o possa 

compreender e participar. 

Precisa também de compreender a história e o ambiente do 

indivíduo, uma vez que isto também faz parte do plano e vai 

ajudar os envolvidos a conhecer e compreender melhor o 

indivíduo. Por exemplo: um indivíduo pode estar a agir 

agressivamente quando entram na casa de banho, olhando para a 

história da pessoa pode descobrir que a pessoa tem medo do 

banho uma vez que foi escaldado pela água quente da torneira. 

Nesta circunstância, teria de trabalhar para ajudar a pessoa a 

compreender que pode tomar banho, experimentando sempre a 

temperatura da água antes e não há necessidade de ter medo. Se 

não olhasse para a história, a pessoa continuaria a estar 

perturbado, etc., sempre que entrasse na casa de banho! 

Nem sempre é fácil construir um plano centrado na pessoa, 

encontrar a informação não é sempre linear especialmente se a 

pessoa tiver dificuldades de comunicação. 

Contudo, faz parte do seu papel descobrir informação sobre a 

pessoa que está a apoiar e ajudá-la a pensar no que quer da sua 

vida. Trabalhar de uma forma centrada na pessoa é demorado, 

envolve grande esforço e recursos para assegurar que a pessoa 

está genuinamente envolvida e compreende plenamente o plano, 

mas é importante para a pessoa apoiado. 

Lembre-se que estas actividades vão ser úteis para os vossos 

mentores quando estão a apoiar os seus mentorados a 
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 compreenderem a BESCLO.   

 

Atividade 10 

Em pequenos grupos olhe para a ficha da Atividade 10 e complete 

o quadro. Esta atividade ajuda os formandos a explorar a 

importância de conhecer e compreender os indivíduos apoiados, 

de maneira a assegurar que podem ser apoiados de uma forma 

centrada na pessoa. 

 

Atividade 10 

 

 Atividade 11 

Realização individual da atividade 11. Esta atividade ajuda os 

formandos a consolidar o conhecimento destes sobre os valores da 

prestação de cuidados ajudando-os a relacioná-los com o trabalho 

centrado na pessoa. Se trabalha com os valores da prestação de 

cuidados como pilares do seu trabalho, trabalhará de forma 

centrada na pessoa. Esta ligação é intrínseca.Como tal, o plano 

precisa de ser revisto e atualizado regularmente. 

Um bom plano centrado na pessoa incluirá: 

 Necessidades de saúde  

 Necessidades educacionais 

 Opções de emprego 

 Necessidades sociais 

 Necessidades habitacionais 

 Questões e necessidades religiosas 

 Orientações políticas 

 Questões e necessidades culturais 
 

Para que um plano centrado na pessoa funcione precisa de ser 

um documento dinâmico, por outras palavras não pode redigi-lo 

um dia e achar que está acabado. 

Vai ser cuidadosamente planeado e implementado, monitorizado 

e alterado sempre que as circunstâncias e pontos de vista se 

alterem. Novas questões de saúde, novos comportamentos, 

empregos, ou escolhas de formação e habitação, todas estas 

desencadeiam uma mudança. 

No dia-a-dia o plano centrado na pessoa deve atuar como um guia 

para a ajudar a identificar o que deve fazer para apoiar/ prestar 

cuidados aa pessoa da forma mais eficiente. Deve ser sempre uma 

ferramenta em evolução, que irá mudar e desenvolver-se à 

medida que a pessoa e as circunstâncias mudam e se 

desenvolvem. 

 

Atividade 11 
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 Cinco passos para um planeamento centrado na pessoa: 

1. A pessoa está no centro - um planeamento centrado na 
pessoa está enraizado em princípios de direitos, 
independência e escolha. Exige ouvir cuidadosamente a 
pessoa e resulta numa escolha informada sobre o modo 
como um indivíduo quer viver, que apoio/ prestação de 
cuidados melhor se adequa ao indivíduo.  
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2. Os membros da família e os amigos são parceiros plenos – o 
planeamento centrado na pessoa põe a pessoa no contexto 
da sua família e comunidade. As contribuições que os 
amigos e família podem dar são reconhecidas e valorizadas 
e criam um fórum para negociar criativamente conflitos 
sobre o que é seguro, possível ou desejável para melhorar a 
vida do indivíduo. 

 

3. O planeamento centrado na pessoa reflete as capacidades 
deste – o que é importante para a pessoa (agora e para o 
futuro) e especifica o apoio de que precisa para fazer uma 
contribuição valorizada para a comunidade. Os serviços são 
prestados no contexto da vida que um indivíduo escolhe e 
não encaixando-os em “compartimentos”. 

 

4. O planeamento centrado na pessoa constrói um 
compromisso de ação partilhado que reconhece os direitos 
de um indivíduo. É um processo contínuo de trabalho 
conjunto para fazer alterações que a pessoa e aqueles que 
lhe são próximos concordam que irá melhorar a sua 
qualidade de vida. 

 

5. O planeamento centrado na pessoa leva a uma escuta, 
aprendizagem e ação contínua e ajuda a pessoa a conseguir 
o que quer da vida. Aprender com o planeamento pode não 
apenas informar os indivíduos, mas pode afetar a prestação 
de serviços como um todo e informar e inspirar outros a 
alcançar grandes feitos. 

 

Um bom plano pensará sobre a pessoa não apenas no presente, 

mas também nos seus planos, expectativas, etc., para o futuro. 

Incluirá formas através das quais a pessoa poderá crescer e 

desenvolver-se enquanto melhora o seu bem-estar. 

O seu bem-estar inclui a sua confiança, autoestima, desejos e 

necessidades, expectativas e aspirações, crenças espirituais, 

criação de relações, demonstração de afeto, carinho e 

experienciar prazer, alegria e realização, todas as coisas que 

tornam a vida de um indivíduo mais completa. 
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Atividade 12 

Complete a atividade 12 individualmente 

Esta atividade pede aos formandos que pensem sobre as coisas 

que são importantes nas suas vidas e depois nas vidas dos 

indivíduos que apoiam. Depois, olham para as diferenças. 

Num mundo idílico não existiriam diferenças e cada pessoa devia 

ter coisas semelhantes e aproveitá-las. Contudo, muitas vezes, 

existem diferenças principalmente porque os indivíduos com 

deficiência vivem num mundo em que as suas expectativas na 

sociedade são menores, por exemplo: muitas pessoas na 

sociedade não esperam que indivíduos com deficiência tenham 
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5 minutos 

 

 

relações afectivas, casem, tenham filhos, mas porque não 

deveriam ter? 

De seguida, use esta atividade como discussão assegurando-se de 

que todos compreendem que o que é importante para eles será e 

deve ser importante para os indivíduos que apoiam. 

(R.A.:2.2) 

Peça ao grande grupo para pensar sobre o cenário descrito 

abaixo: 

Considere: 

O João, que tem deficiência intelectual, vive num programa de 

vida apoiada. Até recentemente, ele viveu durante quinze anos 

num ambiente residencial. Demorou a habituar-se, mas o João 

estava encantado. Depois de viver algum tempo no novo 

programa descobriu-se que João detestava veementemente papas 

(de aveia) ao pequeno-almoço. Isto foi uma grande surpresa para 

o pessoal uma vez que estava registado no plano centrado na 

pessoa que ele adorava papas com leite morno ao pequeno-

almoço. Depois de muitas conversas, descobriu-se que dez anos 

antes, quando estava no ambiente residencial, o João esteve 

muito mal com a garganta inflamada e passou por dificuldades a 

engolir. A primeira coisa que o João conseguiu comer a seguir à 

doença foi papas com leite morno. Uma vez que as comeu com 

entusiasmo, registou-se que ele gostava muito. Na verdade, 

estava esfomeado e contente por comer alguma coisa depois de 

ter estado doente durante tanto tempo. Nos 10 anos seguintes ao 

incidente ninguém lhe perguntara se queria comer outra coisa, 

porque o plano dizia que este era o seu pequeno-almoço preferido! 

Sabe-se agora que o João gosta de trocar os cereais de pequeno-

almoço regularmente. 

 

 

10 minutos Apoio ativo (‘análise de tarefa’) 

Quando se está a apoiar um indivíduo de uma forma centrada na 

pessoa ao ajudá-lo a realizar tarefas e atividades do quotidiano 

para que cada pessoa consiga participar. Isto consegue-se fazendo 

uma análise da tarefa, dividindo tarefas e atividades em pequenas 

etapas, adaptando-as permitindo que a participação do individuo 

apoiado aumente.  

 

Frequentemente, as pessoas com deficiência têm estado e 

continuam a estar em ambientes onde o pessoal de apoio sabe 

que aquela pessoa irá levar muito tempo a completar uma tarefa 

ou sabendo que a irão achar difícil, realizá-la-ão por ela. A pessoa 

não se encontra envolvida de todo! Pelo contrário, a tarefa pode 

ser alterada para se tornar mais acessível. Um exemplo pode ser: 

O José que usa cadeira de rodas para se deslocar e tem um uso 

limitado dos braços, consegue contudo segurar coisas com a mão 

e deslocar objectos a uma curta distância. O pessoal normalmente 

posicionaria o James no salão ou a ver TV enquanto a sua refeição 
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está a ser preparada, assumindo que ele não pode ser envolvido 

na tarefa.  

Contudo usando métodos de apoio ativos, incluiria o James na 

confeção da refeição. Assegurando-se de que ele está na cozinha 

e que quando prepara a comida ou os legumes ele está envolvido 

quando possível. Pode acontecer que um membro da equipa 

descasque as batatas, mas James pode pô-las uma a uma no 

tacho. 

Isto ocorreria com um conjunto de tarefas domésticas quotidianas 

e outras atividades. Esta é uma mudança na forma de pensar! 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

5 minutos 

Atividade 13 

Peça aos formandos para completarem a atividade trabalhando 

em pequenos grupos. Cada grupo completando um exemplo e 

apresentando-o ao grande grupo. 

Aqui queremos que os formandos pensem “fora da caixa”, 

criativamente, usem a sua imaginação para pensar em formas 

diferentes de envolver os indivíduos. 

Capacitar o individuo a fazer escolhas informadas 

Não se refere apenas a oferecer escolhas aos indivíduos com 

quem trabalha, mas também assegurar-se de que estes 

compreendem as consequências das escolhas que fazem. 

Estas escolhas podem envolver riscos. Por riscos queremos dizer a 

possibilidade de alguém ou algo ser magoado ou ferido. Este dano 

pode ser tanto físico como emocional. Os indivíduos só podem 

compreender efetivamente o que é correr riscos se 

compreenderem as consequências de correr riscos. 

Esta compreensão sobre escolha e risco está diretamente 

relacionada com a emancipação. Ao ajudar os indivíduos a 

fazerem escolhas informadas está a capacitá-los para tomarem o 

controlo das suas vidas.  

É importante que ao apoiar um indivíduo a fazer escolhas não se 

permita influenciar a decisão deste baseando-se nos seus 

sentimentos e opiniões pessoais. Nem sempre é fácil fazer isto, 

especialmente se a escolha é sobre alguma coisa que é 

importante para si. 

Pode envolver a pessoa no processo de “avaliação do risco” 

ajudando-o a compreender as suas escolhas e as consequências 

dessas escolhas. 

A “avaliação do risco” e o “dever de cuidado” serão tratados em 

secções posteriores. 

Algumas organizações têm um acordo contratual com as pessoas 

que prestam o seu serviço. Este inclui o seu plano individual, lista 

os serviços que irão receber. Isto é acordado pela pessoa e pelo 

prestador de serviços, progenitor/ cuidador/ e é atualizado e 

monitorizado regularmente. Esta é uma forma que permite aa 
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pessoa uma escolha esclarecida sobre o serviço que recebe. 

Fazer escolhas esclarecidas está intimamente ligado à “qualidade 

de vida”.  

Qualidade de vida 

A qualidade de vida é importante para todas as pessoas, com ou 

sem deficiência. Para as pessoas com deficiência o conceito de 

qualidade de vida tem as suas raízes nos movimentos de 

normalização e inclusão e influenciou o desenvolvimento de 

legislação, políticas e programas que ambicionam melhorar a vida 

das pessoas com deficiência. 

Qualidade de vida é um conceito universal que é experienciado 

individualmente por cada pessoa. É um constructo complexo e 

multidimensional, sempre influenciado por fatores pessoais e 

ambientais.A qualidade de vida tem tantos componentes 

subjetivos como objetivos, mas é primariamente a perceção da 

pessoa que reflete a qualidade de vida que ele/ela experiencia. É 

muito mais uma questão da experiência subjetiva dos 

indivíduos.Na verdade, o conceito de qualidade de vida não tem 

qualquer significado para além do que a pessoa sente e 

experiencia. O conceito é tão relevante para as pessoas com 

qualquer tipo de deficiência como para todas as outras pessoas da 

sociedade. 

Schalock (1990), um dos principais pesquisadores no campo da 

qualidade de vida das pessoas com deficiência, define qualidade 

de vida como: “O resultado de indivíduos alcançando as 

necessidades básicas e respondendo às responsabilidades básicas 

nos ambientes da sociedade (família, escola e trabalho). 

Indivíduos que são capazes de alcançar as necessidades e 

responder às responsabilidades de forma satisfatória param o 

próprio e para os outros significativos nos ambientes da 

comunidade, experienciando uma elevada qualidade de vida 

nestes ambientes”. 

A qualidade de vida está a ser cada vez mais usada para planear, 

prestar e avaliar serviços destinados a pessoas com deficiência. O 

conceito de qualidade de vida encontra-se intimamente ligado à 

abordagem do planeamento centrado na pessoa. 

O Grupo de Pesquisa de Interesse Especial da Associação 

Internacional para o Estudo Científico das Deficiências Intelectuais 

(IASSID) apresentou a sua compreensão consensual sobre a 

conceptualização, medição e aplicação do conceito de qualidade 

de vida de pessoas com deficiência intelectual (Dezembro 2002). 

Concordaram que a qualidade de vida: 

  É composta pelos mesmos fatores e relações para as 
pessoas com deficiência que são importantes para as 
pessoas sem deficiência; 

 É experienciada quando as necessidades e desejos da 
pessoa se concretizam e quando tem a oportunidade de 
alcançar o enriquecimento da vida num domínio maior 
da vida; 
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 Tem componentes subjetivos, bem como objetivos, mas 
é primariamente a perceção da pessoa que reflete a 
qualidade de vida que ele/ ela experiencia; 

 Baseia-se em necessidades, escolhas e controlo 
individual; 

 

É um constructo multidimensional influenciado por fatores 

pessoais e ambientais, tais como as relações íntimas, a vida 

familiar, amizades, trabalho, bairro, vila ou cidade de residência, 

habitação, educação, saúde, padrões de vida e o estado da nação 

do indivíduo.  

Existem oito domínios nucleares da qualidade de vida (estas oito 

áreas são as mais comummente citadas da qualidade de vida): 

 Bem-estar físico; 

 Bem-estar emocional; 

 Relações interpessoais; 

 Bem-estar material; 

 Desenvolvimento pessoal; 

 Autodeterminação; 

 Inclusão social; 

 Direitos 
Ser capaz de fazer escolhas na nossa vida contribui para que 

vivamos uma vida plena e feliz. Uma “vida com qualidade”. Uma 

vida sem ser possível fazer escolhas, faz-nos ficar sem confiança, 

tornamo-nos dependentes de outros para tomar decisões, o que 

por sua vez aumenta a nossa falta de confiança, que irá 

consequentemente afetar a autoimagem e a autoestima do 

indivíduo, isto torna-se então uma espiral de declínio, resultando 

num indivíduo que não consegue fazer escolhas, tomar decisões e 

assume um papel passivo e impotente. 

 É a espiral descendente em direção à impotência, por 

não ter escolhas, ter uma baixa autoimagem, baixa 

autoestima, incapaz de fazer escolhas, autoimagem ainda 

mais pobre, autoestima ainda mais baixa, sem confiança 

culminando na incapacidade em fazer escolhas e tomar 

decisões, assumindo um papel passivo e tornando-se 

impotente. 

Slide 36 

 

 

Slide 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 38 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

Atividade 14 

Em pares, trabalhe no material da atividade 14 e complete o 

quadro na ficha revertendo a espiral descendente. 

Ajudas Técnicas 

Deverá garantir que conhece e compreende os diferentes tipos de 

ajudas técnicas disponíveis para ajudar os indivíduos que você 

apoia. As ajudas técnicas podem ter um grande impacto na 

qualidade de vida dos indivíduos. 

 Com o grupo como um todo, pense em diferentes tipos de ajudas 

técnicas que você conhece, faça uma lista no flip chart. Aqui a lista 
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deve incluir: 

• Cadeiras de roda eléctrica, scooter etc  

• Auxiliares de caminhada incluindo bastões, muletas, 

armação 

• Recursos audiovisuais, por exemplo óculos, aparelhos 

auditivos 

• Equipamento electrónico, por exemplo computadores, 

dispositivos portáteis, suporte de fala etc  

Lembre-se que estes vários equipamentos são muitas vezes vitais 

para apoiar o indivíduo, sem o uso deste equipamento muitas 

pessoas podem ter problemas para se locomover, comunicar, etc. 

Portanto, a manutenção do equipamento é essencial. Como 

pessoa de apoio, você pode ser responsável por apoiar a pessoa na 

garantia de que isso seja concluído regularmente e no 

planeamento, que incluirá quais alternativas podem ser colocadas 

em prática enquanto o equipamento está a ser mantido ou 

reparado. 

(R.A: 2.4) 

Atividade 15e 16 

Complete estes dois cenários individualmente ou com colegas. 

Trata-se da continuação do caso Francisca, cuja história começou 

na BESCLO 1. Leia p cenário e responda às questões no final. 

Assgure-se que todos se recordam dos valores trabalhados na 

BESCLO 1 e 2. Incluimos também exemplos de planos centrados na 

pessoa tanto para a Franscica como para o Geraldo, note que 

estão registados de maneiras diferentes para que as pessoas 

apoiadas também possam compreender os seus planos.  

Atividade 15  
A Francisca, com a ajuda da sua irmã e amigos, tem ganho 
confiança suficiente para enfrentar os seus pais no sentido de os 
convencer a deixarem-na mudar de casa.  
Os seus pais têm tido dificuldade em lidar com a situação, mas 
Francisca é persistente.  
A Francisca irá em breve mudar-se para um apartamento e você 
faz parte da equipa que lhe irá prestar apoio.  
Em grupos de 4 respondam às seguintes questões para posterior 
discussão em grande grupo:  

 Como procederia para definir quais serão as necessidades 
de apoio da Francisca?  

 Que áreas considerariam?  

 A que questões precisariam de responder?  

 Pensem nas coisas que precisariam fazer para garantir 
que a independência da Francisca será assegurada e 
encorajada.  

 
Atividade 16  
A mudança do Geraldo já ocorreu e agora ele mora numa bonita 
casa com outras 3 pessoas. A mudança acabou por ser um pouco 
apressada, pois a propriedade onde estava a instituição foi 
vendida. A nova casa foi rapidamente acabada e decorada, 
usando um esquema de cores, para facilitar.  
Apesar das questões levantadas pelo Geraldo acerca de uma das 
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pessoas, ele mudou-se com essa pessoa. 
 Todos os residentes estão a adaptar-se bem, excepto o Geraldo 
que tem um comportamento que sugere que não está feliz. Ele 
deambula pelo quarto e não quer sentar-se na sala comum ou 
descer para as refeições. Quando o Geraldo vivia na instituição e 
estava preocupado ele costumava deambular pelo quarto, mas 
tinha dificuldade em falar sobre o que o perturbava. 
Habitualmente, eram os colaboradores e os outros residentes que 
iam descortinando qual era o problema. Agora apenas dois 
colaboradores conhecem o Geraldo, os restantes são novos ou 
trabalhavam noutros serviços da instituição.  

 O que se deve fazer para assegurar que as necessidades e 
vontades do Geraldo estão a ser atendidas?  

 Que áreas devem ser consideradas?  

 Que questões devem ser levantadas?  

 Reflita sobre aquilo que a equipa poderá fazer para se 
assegurar que o Geraldo se adapta à sua nova casa.  

Pense em que tipo de apoio poderá a equipa dar para ajudar o 
Geraldo a acomodar-se na sua nova casa.- 

DIA DOIS 

BESCLO 3 Trabalhar com o Risco 

Tempo Orientações do Formador Equipamento 

9.00-9.10 

10 minutos  

Debate e feedback sobre a actividade 15 e 16   

9.10-15.00 

10 minutos  

Dever da Prestação de Cuidado 

Quando está a apoiar ou a cuidar de pessoas, tem o dever de se 

assegurar que estas não se colocam em perigo, não põem outros em 

perigo, nem o põe a si em perigo. 

“Dever da Prestação de Cuidado” é uma responsabilidade de todos 

os que trabalham ou são voluntários na prestação de cuidados ou de 

apoio, isto não inclui apenas trabalhadores da área da saúde e 

prestação de cuidados tais como: enfermeiras, terapeutas, médicos, 

professores, animadores, líderes de colectividades (ex. escuteiros) e 

a polícia, etc.  

A razão principal pela qual o “dever da prestação de cuidado” é tão 

importante é por assegurar a segurança da pessoa e daqueles à sua 

volta. 

Como cuidador deve sempre agir tendo em conta os melhores 

interesses dos indivíduos que apoia. 

Para capacitar os indivíduos apoiados para fazer escolhas tem de ter 

a certeza de que eles compreendem plenamente as consequências 

dessas escolhas. 

Frequentemente, as escolhas que fazemos envolvem riscos, por 

riscos entendemos a possibilidade de alguém ou algo ser ferido ou 

magoado; pode ser tanto um ferimento físico como emocional. Os 

indivíduos só podem compreender realmente o que é correr um 

risco se compreenderem as consequências de correr esse risco. 

Fazemos isto ao avaliar o risco e envolvendo os indivíduos nesse 
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processo. 

O nosso “dever de cuidado” possibilita-nos pensar sobre a 

segurança daqueles com quem trabalhamos. As nossas 

responsabilidades significam que temos de considerar o impacto das 

nossas ações ou até da falta delas em cada indivíduo com quem 

trabalhamos. 

O dever da prestação de cuidado surge em muitas áreas do nosso 

trabalho - a mais comum é quando pensamos na saúde e segurança 

e na salvaguarda de adultos vulneráveis, de que falamos noutras 

secções desta formação. Contudo, o dever da prestação de cuidado 

cobre todos os aspetos da vida dos indivíduos com quem 

trabalhamos, desde os deveres que tem de assumir até ao 

equipamento que pode precisar de usar para levar a cabo o seu 

trabalho em segurança. 

Para manter o dever de cuidado deve: 

 Manter o seu conhecimento e competências actualizadas; 

 Prestar o serviço dentro dum padrão que qualquer pessoa 
razoável esperaria; 

 Saber o que fazer para assegurar que o serviço que presta 
é realizado em segurança; 

 Manter registos rigorosos, tal como solicitado pelo 
empregador; 

 Apenas delegar ou aceitar trabalho se for seguro fazê-lo; 

 Proteger informação confidencial, excepto quando entra 
em conflito com o interesse público ou segurança. 

A ideia do dever de cuidado é, por si, linear. Só se torna mais 

complexa quando se começa a considerar outras coisas como 

capacitar os indivíduos para fazer coisas e escolhas, etc., por si. 

(R.A: 3.1, 3.3)  

Dilemas que podem ocorrer: 

Quando está a olhar para as suas responsabilidades tendo em conta 

o seu dever de cuidado e está a capacitar os indivíduos com quem 

trabalha para fazer as suas escolhas e tomar decisões, é inevitável 

que haja conflitos. Especialmente se um indivíduo que está a apoiar 

escolhe fazer algo que acredita que o irá pôr em perigo! 

As dificuldades surgem quando os indivíduos que apoiamos fazem 

escolhas com as quais não concordamos. Isto pode acontecer 

porque sente que a escolha é errada ou tem o pressentimento de 

que o porá numa posição em que pode ser magoado física ou 

emocionalmente. 

Conflitos e dilemas aparecem em todos os aspetos das nossas vidas, 

não apenas no trabalho. As dificuldades surgem quando não está 

confiante que a pessoa que toma a decisão compreende 

plenamente as consequências dessa decisão. O seu papel é o de 

assegurar que a pessoa compreende as consequências da tomada 

de decisão. 

Ao apoiar indivíduos quando eles estão a tomar decisões pode 
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incluí-los na avaliação de quão arriscada é a escolha ou decisão. Ao 

fazer isto faz a avaliação do risco. 

 

20 minutos Actividades 17 

Em três grupos peça aos formandos para olharem para os cenários 

A, B e C. 

Estas atividades ajudam os formandos a pensar sobre o seu dever de 

prestação de cuidado em diferentes situações. Ajudando a 

consolidar as suas responsabilidades. 

(R.A. 3.2 e 3.3)  
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O Risco e a avaliação do Risco 

O Risco é: 

A possibilidade de alguém ou algo ficar lesionado ou danificado. 

Quando realiza a avaliação do risco analisa todas as variáveis 

(todas as coisas que podem causar dano), depois compreende o 

quão más elas são e procura formas de as tornar menos más. 

Todos tomamos decisões e corremos riscos todos os dias, estes 

variam desde pequenos riscos até riscos maiores, ex.: Pequeno 

risco: esta manhã estava atrasado, parei no caminho para tomar um 

café, o risco seria atrasar-me 3minutos, mas ficaria muito mais 

desperta se tomasse café. Ou riscos maiores como: devo mudar de 

emprego?, mudar de casa?, sair com aquela pessoa simpática que só 

encontrei duas vezes? 

Os riscos que corremos podem ter consequências negativas, mas 

decidimos ainda assim corrê-los. É uma experiência de 

aprendizagem valiosa correr riscos com consequências negativas, tal 

como experienciar as positivas. 

Mencionámos risco e avaliação do risco anteriormente nesta secção; 

a avaliação do risco é algo que fazemos quando sabemos ou 

pensamos que existe uma dificuldade relativamente a uma tarefa, 

atividade ou acontecimento que poderá potencialmente causar 

algum mal a alguém ou a algo. Então, para reduzir o risco do mal 

potencial completa uma avaliação do risco. 

 

 

O que é a avaliação do risco? 

É quando olha para a situação, pondera todos os riscos e pensa em 

formas de reduzir ou eliminar os riscos. 

Quando realiza uma avaliação do risco deve perguntar-se: 

Quão grave é o mal potencial? 

Por exemplo, ao atravessar a rua, há a possibilidade de ser atingido 

por um carro. O ferimento potencial é sério, desta forma, o risco é 

elevado. 

 

É provável? 

Aqui pensa em como é provável que o mal aconteça. Ao atravessar a 

estrada, por exemplo, a probabilidade será elevada se a estrada for 
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muito movimentada, se for uma estrada do interior pouco 

movimentada a probabilidade será inferior. 

 

Posso reduzir algum dos dois? 

Se tanto o risco, como a probabilidade são elevados pode não valer 

a pena correr o risco, a não ser que consiga ter forma de reduzir um 

dos dois. Voltando ao exemplo da estrada, pode reduzir o risco de 

ser atingido por um carro assegurando-se de que atravessa nas 

passadeiras. Quanto maior for o mal potencial, maior a 

probabilidade, maiores precauções são necessárias. 

 

Ainda assim vale a pena correr o risco? 

Após ter considerado a seriedade e a probabilidade de dano, as 

precauções que pode tomar e os benefícios de correr o risco, precisa 

de decidir se o risco, mesmo tomando precauções, é demasiado 

elevado de correr. 
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Actividade 18 

Divida o grupo em quatro grupos; peça a cada grupo para considerar 

uma das seguintes personagens realizando a tarefa de atravessar a 

estrada (esta seria uma estrada numa área urbanizada com uma 

velocidade máxima de 30 km e um tráfego médio baixo). 

As personagens são: 

 Um ouriço 

 Uma criança com menos de 7 anos (desacompanhada) 

 Um adolescente 

 Um adulto 
Cada grupo tem de considerar: 

1. Quais as personagens que correm maior risco de ser 
atropeladas e porque razão 

2. Quais as ações para minimizar o risco 
 

Cada grupo deve considerar:  
Qual a probabilidade?  
Aqui está a considerar sobre a probabilidade que o dano pode 
ocorrer. Considerando a pontuação de 1 a 10, sendo 10 o maior 
impacto de todos.  
Qual é a gravidade do Possível dano?  
Aqui está a considerar que a gravidade do dano pode ter sido algo 
aconteceu, considerando a pontuação de 1 a 10, sendo 10 o mais 
grave de tudo  
 
Conclusões: 

 Alto Impacto e alta Probabilidade (verificar área)  
Nesta área, devem ser tomadas ações para reduzir o risco; se não se 
conseguir reduzir o impacto ou a probabilidade significativamente, 
então a atividade não deve avançar.  

 Somente alto Impacto ou alta Probabilidade (área mais 
clara)  

Nesta área também é necessário reduzir a probabilidade ou o 
impacto. Em seguida poderá decidir-se se a atividade poderá 
prosseguir.  

 Baixo Impacto e baixa Probabilidade (área branca)  
Esta área tem risco baixo e pode considerar ações para reduzir mais 
os riscos. A atividade pode entretanto avançar. 

 

Flip Chart e 

Canetas 

 

Ficha de Apoio 
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40 minutos 

 

 

 

 

Este exercício de avaliação do risco pode ser adaptado a diferentes 

situações no local de trabalho. Por exemplo, complete uma 

avaliação do risco de um indivíduo que toma banho sem apoio. 

Deve analisar a probabilidade de a pessoa se magoar ao realizar a 

tarefa, pensando em todos os potenciais problemas e classificar essa 

probabilidade de 1 a 10. Depois analise o risco de alguma coisa 

correr mal, por exemplo: escorregar ou cair ou a pessoa não fazer 

corretamente a higiene, classificando-o igualmente. Se a 

probabilidade ou o risco forem elevados, deve então considerar 

precauções para reduzir o risco, o que pode ser tão simples como ter 

tapetes antiderrapantes no chão. No fim, é tomada uma decisão 

sobre se a atividade pode ou não ocorrer. 

As experiências anteriores podem fornecer uma espécie de guia 

sobre a probabilidade de acontecer algum dano. Isto pode requerer 

ler o processo de um indivíduo e falar com ele pessoalmente. Outras 

pessoas que os conhecem bem, quer sejam membros da família ou 

profissionais, podem igualmente ter capacidade de aconselhar. 

Quando não tiver acesso a esta informação, pode ter de testar a 

situação, observando-a, cuidadosamente para perceber o que 

acontece. É também importante considerar a seriedade das 

possíveis consequências.  

• Pode o mesmo resultado ou objetivo ser alcançado ao realizar 
uma atividade menos arriscada?  

• Pode ser dividida em passos mais pequenos?  
• Pode envolver outros? 

 

Finalmente, quando existem riscos envolvidos na realização de uma 

atividade particular, deve decidir-se o quão importante é a 

atividade, é algo que a pessoa pensa que quer fazer ou é vista como 

uma parte significativa do seu desenvolvimento? Em que medida a 

pessoa implicado valoriza a atividade ou é algo que os funcionários 

apreciam? 

Não pode fazer nada ou negligenciar fazer algo que pode ser 

prejudicial para a pessoa apoiado. 

Deve trabalhar sempre no âmbito das suas competências e declinar 

levar a cabo algo que não acredita poder fazer em segurança. 

Lembre-se que estas actividades vão ser úteis para os vossos 

mentores quando estão a apoiar os seus mentorados a 

compreenderem a BESCLO.   

Atividade 19 

Trabalhando em grupo, use os cenários presentes nas folhas de 

atividade, pedindo aos formandos para responderem às questões. 

Pedindo a cada grupo que transmita as suas respostas ao grande 

grupo facilite a discussão. 

Esta atividade ajuda os formandos a pensar sobre as consequências 

positivas e negativas de correr riscos. É essencial que os formandos 
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5 minutos 

 

 

reconheçam que todos precisamos de experienciar correr riscos. 

(R.A. 3.2, 3.2) 

Entender como os indivíduos que não precisam de apoio, 

desenvolvem a sua necessidade de avaliação de risco e risco. O 

diagrama "triângulo da independência" no slide mostra que ao 

longo do crescimento, as pessoas começam por depender 

totalmente do apoio que lhes é dado, mas à medida que 

amadurecem para se tornarem adultos, precisam de menos e menos 

apoio. No entanto, quando se tornam idosos, é provável que 

aumentem gradualmente o nível de apoio de que necessitam e o 

triângulo se expandirá novamente. Indivíduos com deficiências 

podem achar que seu triângulo não varia muito, pois precisam de 

apoio mesmo na sua vida adulta. 

No segundo diagrama pode-se ver que as avaliações de risco podem 

ser usadas para fazer com que o "triângulo da independência" siga o 

seu caminho “comum". Considerando o exemplo de uma pessoa 

idosa com problemas de mobilidade, o triângulo da independência 

não diminuiu e tem até tendência para aumentar, mas, concluída a 

avaliação de risco e uma vez adotadas as medidas para reduzir os 

riscos (como a utilização de ajudas técnicas ou apoio para a 

caminhada) o seu triângulo vai ficar reduzido e seguir o padrão 

"usual", mantendo assim a independência.  
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 Registar e comunicar decisões sobre a tomada de risco 

Registar e comunicar decisões sobre a tomada de risco é essencial 

porque: 

 Assegura que todos os envolvidos sabem o que está a 
acontecer e porquê, tanto em acontecimentos presentes 
como futuros, onde diferentes funcionários podem estar 
envolvidos. 

 Assegura que o seu superior hierárquico ou colegas sabem 
das decisões que tomou e porquê; 

 Permite-lhe que planeie o apoio e formação necessários, 
antes da realização da atividade, durante a atividade e 
depois; 

 Ajuda também a planear acontecimentos futuros que 
envolvem risco. 

Sempre que possível, as decisões que envolvem riscos ou conflitos/ 

dilemas devem ser tomadas no contexto de planos centrados na 

pessoa. Devem incluir a pessoa implicado e quaisquer outros que 

possam vir a envolver-se. É particularmente importante articular e 

comunicar com as famílias sobre o que está a tentar alcançar e 

como o está a configurar.  

Registe sempre rigorosamente o que aconteceu e pense 

cuidadosamente sobre o apoio que terá se algo correr mal! 

Deve saber onde a informação está registada e comunicada, como e 

onde está guardada e recordar-se da confidencialidade 

permanentemente. Abordaremos este assunto com mais pormenor 

na secção 6. 
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(R.A. 3.5) 

Nunca planeie atuar sozinho! 

As práticas laborais do seu empregador devem identificar a pessoa a 

quem quaisquer decisões sobre isto devem ser reportadas. Se não o 

fizer, pergunte ao seu superior. Pode também decidir que outros 

precisam de estar incluídos nesta decisão, por exemplo, o 

funcionário mais próximo, a família ou advogado da pessoa. 

 

Contudo, existirão sempre situações imprevisíveis, quando se têm 

de tomar decisões no momento. Sempre que possível, deve 

procurar o conselho do seu superior hierárquico ou do funcionário 

com mais antiguidade que esteja de serviço. 

Contudo, se for confrontado com a tomada de decisão não 

planeada, devido a um conjunto particular de circunstâncias no 

momento, assegure-se de que isto é registado no sítio apropriado, 

deixando claro: porque o fez; o que aconteceu e como o relatou. 

(R.A. 3.4) 

Actividade 20  

Complete esta atividade após a formação, para ser debatida 

amanhã. Esta atividade ajuda a consolidar a sua compreensão sobre 

a gestão do Risco. 

Você precisa pensar “fora da caixa” para encontrar maneiras de 

resolver esse problema e não pense que é correcto para a mãe 

continuar com a chave. Certifique-se de pensar em formas de 

trabalho "centradas na pessoa" e envolver Francisca em todos os 

momentos em suas discussões. As fichas 16 e 17 têm o modelo para 

realizar uma avaliação de riscos e garantir que os formando usem 

isso para cada caso. 

Francisca  

A Francisca já se mudou para o seu apartamento e tem uma boa 

equipa de apoio, que a acompanha várias horas por dia para 

garantir o seu bem-estar.  

Francisca gosta do seu apartamento e ficou contente por poder 

decorá-lo ao seu gosto. Ela tem um grupo de amigos que a visita 

com alguma regularidade e que a leva também a sair para almoçar 

ou beber um copo.  

Parece ter-se adaptado muito bem à mudança e gosta sobretudo de 

estar sozinha em casa, pois pode ver os seus programas favoritos na 

TV e decidir as horas a que se deita.  

Os seus pais continuam a insistir com Francisca para abandonar a 

ideia de morar sozinha, sobretudo a sua mãe que telefona todos os 

dias para verificar se a sua filha está bem.  

Em alguns aspetos, a equipa de apoio considera que o facto de a 

mãe telefonar pode ser um bom suporte emocional, mas, por outro 

lado, sentem que Francisca a considera algo intrusiva. Isto acontece 
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porque a Francisca deu à mãe uma chave de reserva para que ela 

pudesse usá-la em caso de emergência, porém a sua mãe utiliza-a 

para entrar no apartamento a qualquer hora do dia.A mãe de 

Francisca avisa quando está a caminho do seu apartamento, ela 

simplesmente entra. Numa determinada ocasião, a Francisca estava 

a vestir-se, com a ajuda da equipa de apoio, depois de ter tomado 

um duche quando a sua mãe entrou no seu quarto sem avisar. 

Francisca ficou envergonhada com a atitude da sua mãe, 

apressadamente cobriu-se com uma toalha e exaltou-se dizendo à 

mãe para sair imediatamente. A mãe não compreende este 

comportamento, pois ainda recentemente era ela que apoiava a 

Francisca.  

Esta situação foi a ‘gota de água’ para Francisca que informou a sua 

equipa de apoio que não queria mais que a mãe ficasse com uma 

chave extra da sua casa, e que a partir de agora a sua mãe teria que 

bater à porta como outra pessoa qualquer.  

A equipa, porém, considera que esta vontade pode ser um problema, 

porque já aconteceu Francisca ter um ataque epiléptico quando 

estava sozinha no apartamento. Foi a mãe de Francisca que a 

encontro e, numa das vezes, ela tinha caído da sua cadeira de rodas, 

pouco antes da sua mãe chegar. Foi a mãe que a colocou na posição 

lateral de segurança até a Francisca recuperar. A preocupação é o 

que fazer se esta situação voltar a acontecer. 

Em pequenos grupos discutam esta situação e pensem no seguinte:  

 Quais os riscos associados?  

 Qual seria o impacto na vida de Francisca se não 

encontrarem uma solução para este problema?  

 Quem envolveria na avaliação dos riscos?  

Geraldo 

O Geraldo está atualmente a viver na sua casa nova e ainda com 
dificuldade em relacionar-se com um dos seus companheiros de 
casa, pois a questão ainda não foi resolvida, mas parece começar a 
adaptar-se. Contudo, está a surgir outro problema.  
O Geraldo foi recentemente diagnosticado com diabetes tipo 2 e 
está a tomar medicação para tentar controlar os níveis de glicémia. 
Ele também tem que ter cuidado com a alimentação e deve reduzir o 
consumo de açúcar. Os colaboradores despenderam algum tempo a 
explicar ao Geraldo quais os alimentos prejudiciais e quando alguém 
lhe pergunta quais os alimentos que pode comer e os que deve 
evitar, ele consegue listá-los corretamente. Para garantir que o 
Geraldo está a controlar os diabetes, ele tem um aparelho para 
medir os níveis de glicemia. Ele tem que fazer esse controlo 3 vezes 
por dia: antes do pequeno-almoço, antes do almoço e ao deitar. 
Para ajudar o Geraldo a compreender a diabetes os colaboradores 
da residência e do hospital explicaram-lhe que números devem 
aparecer no medidor de glicémia e quais são indicadores negativos 
se aparecerem.  
Três vezes por semana o Geraldo trabalha como voluntário num 
centro de jardinagem, o que ele adora. Esta é uma excelente 
oportunidade para o Geraldo, pois ele sentia falta do seu trabalho 
com os jardineiros da instituição. O Geraldo está no centro de 
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jardinagem das 10.30 às 15.30 nos três dias em que vai, pelo que o 
centro lhe dá o almoço na sua cafetaria.  
O Geraldo é bastante independente, vai para o centro de jardinagem 
autonomamente e não necessita de apoio enquanto lá está. No 
entanto, quando faz os testes de glicemia nos dias que vai trabalhar, 
o teste da manhã está bom, mas o da tarde está muito elevado. Ao 
ser questionado acerca da alimentação que faz no centro de 
jardinagem, ele diz que faz uma alimentação saudável e que não 
come alimentos com açúcar.  
O Geraldo começou a ficar agitado por ser questionado 
constantemente e diz que sabe o que fazer, que tem cuidado e que 
está bem. Os colaboradores não estão seguros de que o Geraldo 
compreenda a seriedade das consequências para a sua saúde se 
continuar, frequentemente, a ter níveis de glicemia tão elevados. 
Para tornar as coisas mais complicadas, o centro de jardinagem deu 
a possibilidade ao Geraldo de frequentar o espaço 5 dias por 
semana, uma vez que ele gosta e eles estão muito satisfeitos com o 
seu trabalho.  
Responda às questões abaixo: 

 O que podem as pessoas de apoio fazer para assegurar que 
a sua saúde não se deteriora?  

 Usando a metodologia usada na formação, façam a 
avaliação de risco relativa à ida do Geraldo para o centro 
de jardinagem.  

 Pensem acerca do impacto e probabilidade do que pode 
correr mal. Os grupos devem comparar os resultados 
atribuídos.  

 Que medidas se podem implementar para minimizar os 
riscos? 

BESCLO 4 – Compreender o seu papel como Prestador de Cuidados 

12.00-13.00 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais deveres e responsabilidades  

Antes de se candidatar ao seu lugar atual, deve ter-lhe sido 

disponibilizada uma descrição do trabalho. Isto deve tornar claras as 

suas responsabilidades e a quem deve relatar, quando e onde estará a 

trabalhar. 

Qualquer que seja o seu papel, o seu empregador terá objetivos, 

valores e metas claras para as quais se espera que contribua. Precisa de 

as compreender de maneira a assegurar que está a prestar o serviço 

que o seu empregador lhe exige. Quando assume um papel a trabalhar 

na prestação de cuidados na área social, deve estar desde logo 

desperto para as principais ideias e princípios que sustentam o trabalho 

neste campo, por isso é improvável que enfrente metas, objetivos e 

valores muito diferentes das suas expectativas. 

Se descobrir que os valores do seu empregador não são iguais aos seus, 

é essencial que tente trabalhar de acordo com os requisitos do seu 

empregador e não tente promover as suas crenças e valores no seu 

trabalho. 

Lembre-se de que o trabalho na prestação de serviços na área social 

está sujeito a alterações constantes na legislação, orientações e as 

melhores práticas mudam constantemente. 

Isto pode trazer dificuldades reais num serviço, por exemplo: uma 

organização pode desejar desenvolver-se e avançar, mas o pessoal 
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30 minutos 

 

 

 

 

pode não querer mudar ou o pessoal quer mudar mas a organização 

está presa às suas práticas. 

Atividade 21 

Trabalhando em pequenos grupos de três ou quatro pessoas, complete 

esta atividade. Nos debates devem ser consideradas as diferentes 

antevisões para o futuro: como esperam ou pensam que serão as 

coisas? 

Esta atividade ajuda os formandos a compreenderem que os serviços 

mudam constantemente e que eles também precisam de mudar e 

adaptar-se para assegurar que fornecem o melhor serviço que 

conseguem aos indivíduos apoiados. Enfatize as mudanças relativas a 

escolha e independência. 

 

 

 

Ficha de 

Apoio 

Atividade 21 

 

5 minutos  Trabalhar de acordo com o determinado pelo seu empregador  

Agora que tem a descrição de funções, as metas, objetivos e valores do 

empregador, começará a compreender melhor o papel do seu trabalho 

enquanto trabalhador da prestação de cuidados sociais e a aprender 

acerca das responsabilidades inerentes a este papel. 

Juntamente com as metas, objetivo e valores, o seu empregador tem 

também pormenores sobre a forma como deve trabalhar. Isto incluirá a 

forma como tarefas particulares deverão ser realizadas e, em 

organizações, são geralmente designadas políticas e procedimentos. 

Certifique-se de que sabe como aceder às formas de trabalhar e 

compreende o que elas significam. Se tiver algum problema, fale 

diretamente com o seu superior ou empregador. Uma das melhores 

formas de compreender o que é esperado de si neste papel é olhar para 

o que irá fazer e fazer corresponder o que vê a exemplos ou padrões de 

boas práticas. 

Todos os empregadores terão algum grau de estrutura e isto é um 

requisito de qualquer serviço, que foi registado ou fundado por um 

corpo estatutário. A descrição de funções do emprego deve referir o 

seu papel e a quem responde e o deles, por sua vez, fará o mesmo. 

Alguns dos funcionários terão responsabilidades muito específicas, por 

exemplo: primeiros socorros ou saúde e segurança; a outros pode ser-

lhes atribuída a tarefa de fazer uma visão geral do planeamento da 

prestação de cuidados ou formação do pessoal. Em estruturas mais 

pequenas o diretor ou empregador pode realizar grande parte das 

tarefas. 

Quer seja uma pessoa com uma responsabilidade específica, o seu 

superior hierárquico ou o superior do seu serviço (se for alguém 

diferente), deve ser capaz de procurar ajuda de alguém com mais 

experiência e responsabilidade, de maneira a partilhar qualquer coisa 

que o preocupe. Se tiver dúvidas em relação a quem recorrer num 

momento de necessidade ou preocupação, discuta-o com o seu 

superior ou empregador e assegure-se de que é muito claro em relação 

à questão de que se trata e de como vão responder a essas 

preocupações. 

Lembre-se que com as práticas laborais (muitas vezes conhecidas como 
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políticas e procedimentos) existem algumas que tem de conhecer e 

outras que tem de saber onde se fazem, por exemplo: primeiros 

socorros, como lidar com uma queixa. 

Orientações e leis que sustentam o trabalho que realiza 

É importante compreender como cada uma das áreas abordadas nesta 

secção tem impacto no seu papel. 

 Legais –moldura legal, leis do país, códigos de prática; 

 Regulamentações institucionais, políticas e procedimentos na 
sua área; 

 As metas, objetivos e valores do empregador; 

 A descrição do trabalho – o que foi contratado para fazer no 
âmbito deste trabalho; 

 Prestação de cuidados aos indivíduos que apoia; 

 Você está a fazer o seu trabalho. 
(R.A: 4.3) 
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10 minutos Trabalhando com outros – o trabalho em parceria 

Na sua vida terá muitas e variadas relações com outras pessoas tais 

como familiares próximos e distantes, amigos, colegas, profissionais 

(médico, dentista, optometrista, solicitador, etc.), sócios, vizinhos, etc. a 

relação muda consoante a pessoa em causa e também o ambiente e os 

papéis dos envolvidos. No seu papel como trabalhador na área da 

prestação de cuidados sociais, deve estar desperto para os diferentes 

tipos de relação que terá durante o desempenho do seu papel. 

Compreender como cada um destes funciona e saber quais são as suas 

responsabilidades, fronteiras e limites que destes advêm. 

Este pacote de formação é concebido para o ajudar a ver o trabalho que 

realiza e os indivíduos com quem trabalha dentro de um contexto mais 

amplo e quando os serviços mudam e quando os indivíduos mudam. 

Pretende ajudá-lo a desenvolver a sua compreensão de maneira a que 

possa ver como o trabalho que realiza faz parte do quadro mais amplo 

do bem-estar e a prestação de serviço a indivíduos apoiados. 

Pretende assegurar-se de que vê a pessoa com quem trabalha num 

contexto amplo que inclui: 

 A sua história e vida prévia; 

 As suas realizações; 

 As suas capacidades; 

 A história familiar; 

 A sua etnia e género; 

 A natureza dos seus problemas ou incapacidades; 

 A discriminação que pode enfrentar. 
 

Rapidamente ficará desperto para as fronteiras que todas as relações 

têm. O seu empregador pode muito bem ter estabelecido formas de 

trabalho, que descrevem alguns deles, por exemplo: 

 Não pode ter uma relação de carácter sexual com um indivíduo 
que usa o seu serviço; 
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 Não pode aceitar presentes caros; 

 Não pode aceitar ajuda ou apoio pessoal de indivíduos que 
usam o seu serviço; 

 Não pode partilhar informação inapropriadamente com outros 
profissionais, colegas, família e pessoas de apoio, etc. 

Lembre-se de que nunca deve pedir aos indivíduos que apoia que 

realizem quaisquer tarefas do seu trabalho, por exemplo: apoiar outra 

pessoa com a alimentação ou cuidados pessoais. 

Ao trabalhar com colegas de profissão tem de: 

 Respeitar as fronteiras profissionais (não tente fazer o 
trabalho de outros!); 

 Partilhar informação tendo por referência a necessidade de o 
fazer; 

 Não deixe que o que sente pelo profissional afete a sua 
relação com ele; 

 Não conspire para excluir a pessoa que está a apoiar. 
(R.A. 4.1) 

A importância do trabalho em equipa e de ser de um colaborador 

confiável também deve ser abordada nesta secção.   
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 Pense sobre: 

Como se sentiria se fosse uma pessoa idosa com problemas de 

mobilidade que não conseguisse levantar-se de manhã sem que seu 

assistente pessoal a ajudasse. Já são 10h e o assistente pessoal, 

normalmente, entra às 8h30. Ainda está deitado à espera para se 

levantar, vestir-se para ir à casa de banho, mas a sua pessoa de apoio 

ainda não apareceu! 

Telefonou para o serviço de apoio e estão a tentar conseguir arranjar-

lhe a ajuda que precisa.  

(R.A. 4.5) 

 

 Actividade 22  

Complete a actividade Francisca e Geraldo de forma autónoma e 

daremos feedback como com a actividade anterior. 

 

 

Ficha de apoio 

Actividade 22 

BESCLO 5. Segurança no trabalho 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

Ao considerarmos esta secção, em tudo o que diz respeito à segurança 

no trabalho, temos de nos lembrar que tem de encontrar um equilíbrio 

entre segurança e um ambiente “residencial”, por exemplo: em 

ambiente de vida apoiada existe a necessidade de ter “práticas 

laborais” (políticas e procedimentos) relativamente ao que fazer se 

houver um incêndio, mas não queremos que existam sinais de saída de 

emergência na sala de estar de alguém. 

 

Substâncias perigosas para a saúde  

Milhares de pessoas são expostas a todo o tipo de substâncias perigosas 

no trabalho. 
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5 minutos 

 

Estas podem incluir químicos que as pessoas produzem ou com que 

trabalham diretamente, e também pós, fumos e bactérias que podem 

estar presentes no local de trabalho. 

A exposição pode consistir em respirá-los, contacto com a pele, salpicar 

os olhos ou até engoli-los. 

Se a exposição não fôr prevenida ou controlada convenientemente, 

pode causar doenças graves, como cancro, asma, dermatite, e até, em 

casos extremos, a morte. Existem muitas substâncias que todos temos 

nas nossas casas que, se não forem manuseadas com segurança, podem 

causar um grande perigo. 

Pergunte a todo o grupo? 

Que substâncias pode encontrar no seu local de trabalho? 

As substâncias que pode encontrar no seu local de trabalho incluem: 

materiais de limpeza, como desinfetantes, polidores, produtos para a 

máquina de lavar louça; lixo clínico e de lavandaria, tal como pensos 

higiénicos usados, compressas e roupas de cama. Pode também 

deparar-se com materiais decorativos ou de construção como amianto, 

pó, solventes ou colas. Haverá riscos específicos quando as substâncias 

são misturadas e é importante armazená-las de forma segura e mantê-

las dispostas em segurança. 

Precisa aqui de informação sobre as leis e orientações do seu país. 

Discuta as leis e orientações no país e região relativamente a 

substâncias perigosas para a saúde. 

http://www.factor-segur.pt/shst/clientes.html 

(R.A: 5.1) 

Mobilização e posicionamento 

A mobilização e posicionamento envolve transportar ou apoiar cargas 

usando as mãos ou a força do corpo. Muitas pessoas magoam as costas, 

braços ou os pés. Um levante incorreto pode causar lesões e os danos 

cumulativos podem agravar-se ao longo dos anos, mesmo com cargas 

mais leves. 

 

Três passos básicos que deve seguir sempre quando está a considerar 

tarefas de mobilização e manuseamento: 

 Planeie sempre a tarefa antes de a executar; 

 Avalie os riscos; 

 Reduza os riscos. 
Aqui precisa de informação sobre as leis e orientações do seu país. 

Discuta as leis e orientações do seu país e região relativamente ao 

mover e posicionar. 

http://pt.scribd.com/doc/230473844/Movimentacao-m-CargasCASS 

Sempre que precisar de levantar ou manusear cargas deve reflectir 

sobre o seguinte: 

 Preciso mesmo de realizar esta tarefa? 

 É possível que esta tarefa lesione as minhas costas? 

 Se sim, como o posso evitar? 

 Que precauções posso tomar para equilibrar o risco? 
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Ou seja deve: 

 Avaliar os potenciais riscos; 

 Reduzi-los quando possível; 

 Se não os puder reduzir, não deve levar a cabo a tarefa. 
Esta é uma situação que exige avaliação do risco, lembre-se que 

abordámos a avaliação do risco anteriormente. 

É essencial que compreenda que NÃO DEVE realizar tarefas de 

mobilização e manuseamento até receber formação adequada. 

(R.A. 5.2,5.3,5.4) 
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10 minutos 

 

Segurança contra incêndios 

 A sua função e responsabilidade numa situação de incêndio precisa de 

ser clara. Discuta com o seu superior hierárquico o que é esperado de 

si, caso aconteça tal emergência. 

Abaixo estão listados procedimentos de emergência que deve conhecer 

relativamente ao seu local de trabalho. 

No seu local de trabalho, deve saber onde se encontram: 

 O sistema de alarme de incêndios; 

 A iluminação de emergência; 

 Portas corta-fogo 

 Saídas de incêndio; 

 Equipamento de extinção de incêndios. 

Deve também saber: 

1. Como reconhecer um incêndio, se e quando o deve combater e 
com que material; 

2. Como lançar o alarme no local de trabalho ao descobrir um 
incêndio em diferentes áreas, por exemplo: gritar: fogo, usar 
um apito, ativar o ponto de alarme, telefonar ao corpo de 
bombeiros; 

3. Como afastar-se a si e aos outros do perigo, por exemplo; 
técnicas de evacuação, evacuação faseada, áreas seguras, 
saídas, rotas de fuga, pontos de encontro; 

4. O que fazer no ponto de encontro; 
5. O que fazer após um incêndio; 
6. Não usar o elevador; 
7. Não bloqueie, não tranque nem mantenha abertas as portas 

corta-fogo ou as saídas de emergência. 
 

Lembre-se de que você não é o responsável pelo combate a incêndios, 

não corra riscos desnecessários, deve assegurar-se de que está a salvo - 

em nada poderá ajudar as pessoas que apoia se estiver ferido. 

Na pior das hipóteses, o fogo pode matar e pode fazê-lo rápida, 

silenciosamente e sem aviso. Por essa razão deve compreender o quão 

provável é que ocorra um incêndio no seu local de trabalho, o que pode 

fazer para o evitar e o que fazer se presenciar um. 
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Pergunte ao grupo o que fogo precisa para se manter e espalhar?  

O fogo necessita de três condições para se manter ou espalhar-se: 

 Calor; 

 Combustível; 

 Oxigénio. 
Se alguma destas for reduzida ou removida o incêndio perderá força ou 

extinguir-se-á. 

As fontes de incêndio comuns são: 

 Defeitos eléctricos, por exemplo: fios defeituosos de 
electrodomésticos e tomadas; 

 Cozinhar, por exemplo: deixar gordura, óleo ou outros 
líquidos inflamáveis no fogão ligado; 

 Fumar, por exemplo: pontas de cigarros, cinza ou fósforos 
que caem em roupas de cama, sofás, roupa e carpetes; 

 Químicos, por exemplo: armazenar tinta, trapos sujos de 
óleo, gasolina ou outros líquidos inflamáveis num ambiente 
fechado onde podem sobreaquecer ou apanhar uma faísca. 

 

Manter-se em segurança 

Existem alguns procedimentos de segurança que devem ser realizados à 

noite ou antes de sair do edifício. Deve verificar se: 

 O fogão está desligado; 

 Os eletrodomésticos estão desligados e com a ficha fora 
da tomada; 

 Os aquecedores estão desligados; 

 Os protetores de fogo estão no sítio correto; 

 Os cinzeiros estão vazios; 

 Os alarmes de fumo estão a postos e as pilhas foram 
verificadas; 

 As velas foram devidamente apagadas. 
Um dos problemas para aqueles que fornecem serviços, é como 

assegurar um ambiente seguro enquanto simultaneamente se 

asseguram de que é um “lar”. 

Deve assegurar-se que todos os utilizadores dos serviços e quaisquer 

visitantes conhecem os procedimentos de segurança.Todos os locais de 

trabalho devem ter alarmes de fogo e métodos claros de trabalho sobre 

a forma de lidar com emergências, em especial com a segurança em 

caso de incêndio.Estas incluirão alarmes de incêndio, simulações ou 

exercícios de incêndio, para que todos saibam o que fazer em caso de 

incêndio. 

Precisa de acrescentar informação sobre as leis e orientações no seu 
país. Discuta as leis e orientações do país e da região relativas à 
prevenção de incêndios. 

 Decreto-Lei n.º 220/2008 - Estabelece o Regime Jurídico da 
Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RJ-SCIE) 

 Portaria n.º 1532/2008 - Aprova o Regulamento Técnico de 
Segurança contra Incêndio em Edifícios (RT-SCIE) 

 FICHA DE SEGURANÇA (obrigatória para a 1ª categoria de risco) 

 Despacho n.º 2074/2009 - Despacho do Presidente da ANPC, 
conforme previsto no n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-lei 
n.º220/2008 de 12 de Novembro: Critérios técnicos para 
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determinação da densidade de carga de incêndio modificada 

 Portaria n.º 64/2009 - Estabelece o regime de credenciação de 
entidades pela ANPC para a emissão de pareceres, realização de 
vistorias e de inspeções das condições de segurança contra 
incêndios em edifícios (SCIE) 

(R.A: 5.5) 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E se acontecer um acidente ou uma doença súbita? 

Os acidentes podem acontecer em qualquer lado e com qualquer 

pessoa. Muitos são possíveis de prevenir e podem ser o resultado do 

descuido ou desconhecimento de alguém sobre os perigos. Os 

acidentes mais comuns são: escorregar, tropeçar e derramar. Então 

quando uma pessoa escorrega, tropeça num tapete ou entorna uma 

bebida, etc., pode originar uma queimadura ou escaldão ou uma lesão 

resultante da queda. Mas o que tornará as coisas melhores e mais 

fáceis para todos, será saber responder a um acidente ou doença 

súbita. Contudo é necessário que as suas limitações e responsabilidades 

sejam claras, quando está a lidar com uma emergência. 

Pensando sobre os diferentes tipos de acidente e emergência súbita, 

pode ocorrer: 

 Incêndio 

 Uma queda de alguém 

 Uma doença súbita, como um ataque cardíaco 

 Fuga de gás 

 Corte de energia 

 Inundação 

 Acidente de viação 

 Desaparecimento de uma pessoa  

 Ameaça de bomba 
 

Precisa de acrescentar informação sobre as leis e orientações no seu 

país. Discuta as leis e orientações do país e da região relativas a 

acidentes e emergências.  

 Lei nº 102/2009, que aprova o regime jurídico da promoção da 
segurança e saúde no trabalho 

 Lei nº3/2014, Procede à segunda alteração à Lei n.º 102/2009, de 
10 de setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da 
segurança e saúde no trabalho 

 
(R.A. 5.6) 

 

 

 

 

 

 

Flip Chart e 

Canetas 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

Técnicas básicas de primeiros socorros  

Nesta secção iremos abordar as técnicas básicas de primeiros socorros 

através da variedade de materiais fornecidos. 

É essencial que cada formando leia atentamente os materiais, 

assegurando-se de que compreende cada uma das áreas e o que fazer 

em caso de emergência. 

Algumas organizações têm práticas laborais (políticas e procedimentos) 

que exigem que todos os funcionários tenham formação básica 

específica sobre primeiros socorros. Deve estar desperto para as 
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exigências da sua organização. 

Precisa de acrescentar informação sobre as leis e orientações no seu 

país. Discuta as leis e orientações do país e da região relativas a 

primeiros socorros básicos. 

 Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro - Regime jurídico da promoção 
da segurança e saúde no trabalho 

 Decreto-Lei n.º 243/86 de 20 de Agosto – Aprova o regulamento 
geral de higiene e segurança no trabalho em estabelecimentos 
comerciais, de escritórios e serviços 

 
Relativamente aos requisitos do Certificado Europeu para a Prestação 

de Cuidados, tem de ter conhecimento e compreender o seguinte: 

 O que deve fazer se um indivíduo estiver inconsciente? 

 O que fazer se alguém não estiver a respirar? 

 Como contactar os serviços de emergência? 

 Como colocar alguém na posição lateral de segurança? 

 O que fazer em caso de hemorragia? 

 O que fazer em caso de asfixia? 

 O que fazer se um indivíduo tiver uma convulsão? 
 

Atividade 23 

Complete individualmente a atividade respondendo de forma clara 

sobre o que faria em cada uma das situações. 

Esta atividade dará a cada formando a oportunidade de consolidar o 

seu conhecimento e compreensão de como responder em situações 

específicas. 

(R.A. 5.7, 5.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ficha de 

Apoio 

Actividade 23 

 

5 minutos  Controlo de infeções  

Quando grupos de pessoas vivem juntas, as infecções podem espalhar-

se muito facilmente. Com que frequência alguém na sua família ou no 

seu local de trabalho apanhou uma constipação ou uma gripe e em 

poucos dias a passou a outra pessoa? 

As infeções que se podem propagar de pessoa para pessoa são descritas 

como infeções transmissíveis. As infeções podem ser transmitidas de 

diferentes formas e é importante que o perceba para se assegurar de 

que trabalha de forma segura. 

Infeções transmissíveis são infeções como: sarampo, papeira e varicela. 

Algumas são mais sérias, como a hepatite B e o VIH (vírus da 

imunodeficiência humana) e é importante compreender como as 

infeções se propagam para poder trabalhar em segurança. 

 

Como se propagam as infeções 

As infeções são propagadas por micro organismos que se encontram no 

ar, na pele, na comida e em tudo o que tocamos. Alguns 

microrganismos são inofensivos outros são prejudiciais sendo 
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chamados patogénicos. 

Estes elementos patogénicos espalham-se através de:  

 Feridas abertas; 

 Inalação  

 Injeção 

 Ingestão  
A infeção pode entrar no organismo através de pele ferida ou lesionada, 

membranas dos olhos, nariz e vias respiratórias, ingestão de comida ou 

bebida contaminada e transmissão sexual. 

Uma infeção pode causar: febre, inquietação, dor, falta de apetite, 

inchaço, secreções, vómitos ou diarreia. Estes sintomas podem ser 

ligeiros ou severos. 

Deve saber como pode prevenir a propagação de uma infecção. Manter 

a higiene é uma das formas mais fáceis de impedir a propagação de 

infeções, nomeadamente através de lavagem de mãos minuciosa! 

Lavagem de mãos 

Deve lavar as mãos: 

 No início e fim do turno; 

 Antes e depois de apoiar um indivíduo (mesmo usando luvas 
esterilizadas); 

 Entre contactos com diferentes indivíduos; 

 Depois de usar a casa de banho ou apoiar atividade na casa de 
banho; 

 Depois de tossir, espirrar ou de assoar o nariz; 

 Antes e depois de comer, beber ou manusear comida; 

 Sempre que estiverem visivelmente sujas. 
Mantenha o resto do corpo limpo, mantenha um bom padrão de 

higiene: 

Utilizar equipamentos de proteção individual 

Equipamentos de proteção individual tais como aventais ou luvas 

esterilizadas devem ser sempre usados quando se manuseia fluidos 

corporais e agulhas. Isto inclui apoiar um indivíduo na higiene, 

menstruação e manuseamento de roupas de cama e roupa suja. 

Pode ajudar a conter infeções ao cobrir feridas infetadas com pensos 

esterilizados adequados e eliminando resíduos contaminados num 

balde do lixo ou saco especiais (estes devem ser fornecidos pelo seu 

empregador). 

Lembre-se: podem ocorrer situações quando alguém que apoia tem 

uma infeção contagiosa e terá de seguir procedimentos adicionais, 

estabelecidos pela sua organização. 

Precisa de acrescentar informação sobre as leis e orientações no seu 

país. Discuta as leis e orientações no país e na região relativas ao 

controlo de infeções. 

(R.A. 5.9,5.10,5.11) 
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Segurança  

Assumir a responsabilidade por manter um ambiente seguro não é 

apenas manter a segurança dentro do edifício, mas também assegurar-

se de que o edifício e propriedade estão protegidos contra intrusos e 

outros possíveis perigos. 

Isto pode incluir medidas ou mecanismos como: 

 Alarme de intrusão; 

 Fechaduras nas janelas; 

 Fechaduras secundárias em portas ou janelas; 

 Área de receção separada com porta segura (permitindo a 
confirmação de identidades); 

 Corrente na porta; 

 Código de segurança na entrada ou câmara de vigilância; 

 Iluminação de segurança; 

 Procedimentos para verificar a identidade de visitantes; 

 Procedimentos claros para manter o edifício em segurança à 
noite, quando sai ou quando está no edifício. 

É essencial que, para além de si, os indivíduos com quem trabalha 

percebam a importância da segurança. 

Infelizmente nenhum sítio é completamente seguro. Quando trabalha 

num lugar que pode ter vários visitantes, precisa ter mecanismos para 

se certificar de que as pessoas que acedem às instalações são quem 

dizem ser. Todos os profissionais genuínos em visita, provavelmente 

fazem-se acompanhar de alguma forma de identidade ou devem ter 

feito uma marcação atempadamente. 

Se desejar verificar a identidade de uma pessoa pode anotar os dados 

da mesma e contactar a organização em que trabalha para verificar que 

é quem diz ser, isto tem de ser feito antes de autorizar a entrada no 

edifício. 

As práticas laborais da sua organização (frequentemente conhecidas 

como políticas e procedimentos) descreverão quando é ou não 

apropriado transmitir informações por escrito. O acesso a ficheiros, 

tanto de funcionários como utilizadores do seu serviço, deve ser 

rigorosamente controlado. Deve ser fácil para si reconhecer que não 

transmite pormenores ao limpa-janelas de visita, contudo pode ser mais 

difícil se o visitante for um familiar ou um profissional de visita a um 

indivíduo que apoia. Deve ter presentes as fronteiras da 

confidencialidade, lembre-se de que já as abordámos anteriormente. 

O que fazer se houver uma ameaça à segurança? 

Anteriormente abordámos acidentes, doenças súbitas e emergências, 

que incluíam coisas que podem ser um risco de segurança, tais como: 

bomba ou atirador, o desaparecimento de uma pessoa, pode também 

existir um intruso nas instalações ou haver um assalto ao edifício. 

No seu local de trabalho deve haver práticas claras de como responder 

a este tipo de incidentes. 

Contudo, é praticamente impossível que todas as situações sejam 

consideradas. Como resultado pode ocorrer um acidente em que não 

tinha pensado, mas contando que considerou outras coisas terá as 
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competências básicas para saber como agir. 

Se o seu empregador tem práticas laborais abordam estas questões, 

tem de se certificar que as conhece e que sabe quais são as suas 

responsabilidades nestas situações. 

 

O que fazer se alguém desaparecer: 

 Verifique se a saída não estava prevista; 

 Fale com todos os presentes, recolhendo informação sobre as 
circunstâncias que rodeiam a pessoa desaparecida; 

 Comunique ao seu superior hierárquico; 

 Verifique o diário de registo; registo de visitantes, marcação de 
consultas, etc., para ter a certeza de que nada foi ignorado; 

 Certifique-se de que não se trata apenas de uma demora em 
voltar de uma visita ou compromisso; 

 Verifique se houve alguma avaria no transporte; 

 Verifique as mensagens; 

 Assegure-se de que procurou em todos os espaços do edifício; 

 Procure nas áreas circundantes. 

Assim que confirmar o desaparecimento da pessoa, siga os 

procedimentos da sua organização, que provavelmente indicarão que 

deverá contactar o seu superior hierárquico que provavelmente 

contactará a polícia. 

Para isto, precisará de informação pormenorizada sobre a roupa que a 

pessoa tinha vestida, uma foto e indicação dos locais preferidos para 

visitar, etc. 

Precisa de se lembrar de registar o incidente em pormenor. 

Se a pessoa já desapareceu antes, verifique as avaliações de risco e os 

registos pessoais em busca de informações úteis. 
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E se houver uma ameaça de bomba ou um atirador? 

O seu governo local deve ter procedimentos preparados sobre o modo 

de lidar com isto. Assegure-se de que a sua organização está desperta 

para o modo de agir. 

Contudo, o ponto principal é assegurar-se de que todos são mantidos a 

salvo e fora de qualquer perigo. 

E se houver um intruso no edifício ou áreas envolventes? 

A sua organização deve ter procedimentos claros para lidar com esta 

situação, que poderão incluir assegurar-se de que todos estão seguros e 

contactar a força de segurança local. 

Segurança pessoal e bem-estar 

Podem ocorrer situações durante o exercício da sua função em que sua 

a segurança pessoal pode estar ameaçada. 

Isto pode dever-se a: 

 Trabalhar sozinho; 
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 Ter de lidar com valores (depositar ou levantar dinheiro) 

 Poder sofrer um acidente ou ter uma lesão; 

 Poder correr o risco de infeção; 

 Poder estar a trabalhar com pessoas com comportamento 
desafiante; 

 Estar a usar ajudas técnicas para apoio, por exemplo: grua, 
cadeira de rodas, etc. 

É necessário que estejam conscientes destes riscos e assegurar-se de 

que tomam precauções para garantir não se magoam em nenhuma 

destas situações. Devem igualmente assegurar-se de que seguem as 

“práticas laborais” (políticas e procedimentos) da respectiva 

organização. 

Precisa de acrescentar as leis e orientações nacionais, regionais e 

locais. 

Relembre que é importante em todas as áreas da segurança pensar 

sobre os riscos envolvidos e formas de os minimizar, por exemplo para 

manter uma casa segura terá fechaduras nas portas, para reduzir o risco 

poderá ter também fechaduras nas janelas e pode ainda minimizá-lo 

ainda mais se tiver um alarme contra intrusos! Pensar sobre as 

avaliações do risco e minimizar o risco pode fazer com que a pessoa e o 

seu lar estejam protegidos e em segurança. 

(R.A. 5.12, 5.13) 

Atividade 24 

Use esta atividade individualmente e peça aos formandos que 

completem fora da formação os estudos de caso: Francisca e Geraldo 

para darem feedback posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

apoio 

Actividade 24 

 

13.00-14.00 ALMOÇO 

BESCLO 6 – Comunicar positivamente 

14.00-14.40 

10 minutos 

Comunicação é aquilo que fazemos durante uma grande parte do 

tempo, senão o tempo todo. Usamos muitas palavras diferentes para a 

descrever: conversa, tagarelice, discussão ou entrevista. 

Todas estas sugerem palavras faladas, mas a comunicação é mais do 

que a palavra falada. 

Comunicação é qualquer forma de interacção com o outro: pode ser o 

olhar, um relance, um movimento do braço, corpo ou olho. 

A comunicação ou interações são essenciais para se manter vivo, fazer 

parte de uma sociedade (muito poucas pessoas escolhem ser um 

eremita), e saber que é valorizado e querido por aqueles que lhe são 

próximos. 

Motivações para a comunicação 

Pergunte ao grupo quais as razões pelas quais comunicamos. 

Vai querer que indiquem que a comunicação pode ocorrer com um 

grupo alargado de pessoas: 

 Parceiro 
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 Filho 

 Amigo 

 Membro da família 

 Colega 

 Diretor 

 Profissional 

 Vizinho 

 Prestador de serviços, por exemplo: motorista do autocarro, 
carteiro, empregado de balcão, etc. 

 

Pergunte ao grupo que tipos de comunicação existem?  

Os tipos de comunicação podem ser: 

 Um aceno; 

 Uma conversa; 

 Apenas uma palavra; 

 Um beijo; 

 Uma conversa rápida; 

 Um pedido; 

 Um assentimento; 

 Uma transação, por exemplo numa loja; 

 A lista é interminável. 

Pergunte agora quais os motivadores para a comunicação?   

Vai querer que indiquem como motivador da conversa:  

 Uma necessidade; 

 Um desejo/ querer; 

 Uma interação social; 

 Declarar alguma coisa; 

 Fazer uma escolha; 

 Expressar um sentimento; 

 Expressar uma ideia, etc. 

Barreiras à comunicação 

Existe uma série de barreiras à comunicação, estas podem ser físicas, 

como: 

 A pessoa está em sofrimento; 

 O ambiente é desconfortável, por exemplo: demasiado 
quente ou demasiado frio; 

 Demasiado barulho; 

 Existem muitas distrações; 

 A pessoa não pode escutar. 
 

Existem barreiras à fala como: 

 A mensagem não está adaptada ao indivíduo, por exemplo: a 
linguagem é demasiado complexa; 

 O uso de calão; 

 O discurso está noutra língua; 

 A pessoa que fala fá-lo demasiado depressa; 

 A pessoa tem um sotaque forte ou dialeto; 

 A pessoa considera a comunicação difícil. 
 

Existem mais barreiras psicológicas, tais como: 
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 A mensagem é demasiado dolorosa de ouvir; 

 A pessoa não quer ouvir; 

 A pessoa que transmite a mensagem não é clara; 

 Pode ser demasiado difícil para a pessoa responder devido a 
dor, desconforto, dificuldades de comunicação; 

 A pessoa que transmite ou recebe a mensagem desenvolveu 
barreiras à comunicação com base no preconceito e na 
discriminação. 

 

Compreender as barreiras à comunicação irá assegurar que as consegue 

derrubar, confiante de que consegue encorajar a comunicação e 

interação de forma clara com todos. 

Como ser um bom comunicador 

Ao trabalhar na prestação de cuidados sociais precisa de ser um 

excelente comunicador, se não comunicar bem, ocorrerão 

desentendimentos que podem causar aflição e conflito. 

Escutar 

Uma forma de ser um bom comunicador é ser também um bom 

ouvinte. Um aspeto importante acerca da comunicação a é um processo 

com dois sentidos, envolve o falante (emissor) e o ouvinte (recetor). 

Lembre-se, é importante reconhecer que o escutar não se refere 

apenas a receber sons, mas também receber e interpretar mensagens 

que vemos. 

Escuta ativa 

Esta é uma forma estruturada de ouvir e responder aos outros, 

concentrar a atenção na pessoa que fala. Parar os seus pensamentos e 

juízos, para que se possa concentrar em absoluto no orador. 

Os princípios básicos da escuta ativa são: 

 Reservar tempo e espaço para escutar a pessoa, parar de 
fazer outras coisas; 

 Concentrar-se na conversa e evitar todas as distrações; 

 Imagine-se no mundo da pessoa; 

 Olhe para os factos, pense na emoção do que está a ser dito; 

 Mostre-se interessado de uma maneira não-verbal, através 
de contacto visual, assentindo, etc. 

 Deixe a pessoa terminar, não se precipite para preencher 
eventuais silêncios; 

 Não interrompa; 

 Tente retardar a sua reação, não comece a pensar no que vai 
dizer a seguir; 

 Faça perguntas, encoraje a pessoa a explicar com pormenor; 

 Resuma o que a pessoa disse por palavras suas para 
confirmar o seu entendimento. 

 Usar perguntas exploratórias tais como: o que quer dizer com 
isso? Pode explicar? 

 Reformular, por exemplo: Percebi correctamente? Quer 
dizer…? 

 Refletir com a pessoa, por exemplo: Então está feliz por a 
reunião ter terminado? 

Slide 64 
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 Usando interjeições, por exemplo: assentindo, sorrindo, 
dizendo “sim” ou “não”. 

Existem barreiras para se ser um bom ouvinte activo, estas são: 

 Pensar que sabe o que a pessoa vai dizer, antes de ela o ter 
dito; 

 Distorcer o que dizem para ir ao encontro do que quer; 

 Fazer um juízo sobre a pessoa enquanto ele está a comunicar 
afeta o quão bem ouve e interpreta a mensagem; 
Ser influenciado pelas suas emoções, por vezes pode estar a 

perceber mal o que é dito porque já está aborrecido ou 

perturbado e isto afeta as suas competências de audição. 

Como Aprendemos 

O gráfico circular no Slide 48 baseia-se na pesquisa de Albert Mehrabian 

terminada em 1971 na universidade da Califórnia em Los Angeles. Esta 

mostra-nos que quando alguém está a comunicar, as perceções dos 

ouvintes são guiadas apenas por uma pequena percentagem, 7% das 

palavras efetivamente proferidas. A orientação principal é a forma 

como as palavras são proferidas (38%) e a linguagem corporal da pessoa 

(55%). 

 

Na Acção de Formação ECC há uma actividade excelente que pode ser 

usada para ajudar os formandos a compreenderem como é difícil 

comunicar sem fala. Nesta atividade precisa de dispor os formandos em 

pares. Cada pessoa vai ter o papel inequívoco de Comunicador e 

Ouvinte, os outros formandos observam. O comunicador irá olhar para 

a folha da atividade  e seguir as instruções enquanto o ouvinte tenta 

compreender o que está a ser comunicado. É mais fácil comunicar 

coisas como sejam “Tenho sede e preciso de beber água” mas torna-se 

mais difícil comunicar quando o que é pedido é “ontem estava triste e 

queira ir para casa” ou “o meu está no hospital e eu queria visitá-lo, 

podes ajudar-me?”. Quando ambas as pessoas tiverem completado a 

atividade devem discutir como cada papel os fez sentir e discuti-lo com 

o grupo grande. Esta atividade ajuda os formandos a compreender as 

dificuldades dos indivíduos que consideram a comunicação difícil, 

juntamente com as frustrações causadas por não ser compreendido. 

(R.A.6.1,6.2,6.3) 
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 Comunicação verbal e não-verbal 

Comunicação verbal ocorre quando usamos palavras para expressar as 

nossas necessidades ou desejos. Comunicação não-verbal ocorre 

quando transmitimos mensagens através da forma como agimos, isto 

pode ser através da expressão facial e corporal, etc. 

Peça aos formandos para pensarem nos dois cenários abaixo: 

Está muito ocupado, mas precisa de apoiar um indivíduo que precisa de 

si para beber uma bebida, está ocupado a falar com outro membro da 

equipa sobre os turnos, quando a meio da conversação olha de relance 
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para a pessoa e pergunta-lhe rapidamente se quer uma bebida. 

Ou alternativamente podia: 

“Parar o que está a fazer, combinar falar com o outro membro da 

equipa depois, sentar-se e pôr-se ao nível dos olhos do indivíduo, 

assegurando-se de que mantém contacto visual e perguntar a um ritmo 

normal se quer beber alguma coisa, enquanto segura o copo ou caneca 

de maneira a que a possam ver.” 

Pergunte aos leitores: 

Qual dos cenários é susceptível de obter uma resposta? 

Promova a discussão sobre a diferença que a comunicação não-verbal 

pode fazer. Lembre-se do gráfico circular, apenas 7% depende das 

palavras! 

Quando pensa em comunicação não-verbal, tem de se lembrar de como 

a comunicação não-verbal pode mudar dependendo da cultura do 

indivíduo. Isto é abordado em pormenor quando falarmos do “toque” 

como forma de comunicação, posteriormente nesta secção. 

(R.A. 6.4) 

Compreender que o comportamento é uma forma de comunicação 

O comportamento também é parte da comunicação e por vezes alguns 

indivíduos podem apenas comunicar através das suas ações, 

especialmente se não têm qualquer comunicação verbal ou a 

consideram difícil. Por vezes, usar o comportamento como meio de 

comunicação pode ser visto como um desafio, mas imagine o quão 

frustrante seria se precisasse desesperadamente de dizer a alguém que 

tinha sede e não conseguisse comunicar verbalmente e a equipa à sua 

volta o ignorasse. Nesta situação, pode começar a fazer barulhos altos, 

se conseguir bater com uma caneca ou outra coisa na mesa, a equipa 

pode no entanto confundir a informação e considerá-la um desafio. 

 

Lembre-se que o comportamento desafiador pode ser uma forma de 

comunicação. Isto pode resultar no desenvolvimento de conflitos. Se 

um indivíduo tem dificuldade em comunicar as suas necessidades, 

vontades e desejos, podem tentar comunicar isto através do 

comportamento que pode ser visto como desafiador. Se a equipa não 

reparar nos indivíduos que desenvolvem um padrão de 

comportamento, isto pode escalar para um conflito declarado. A equipa 

deve perceber como reparar num comportamento que pode 

desencadear agressão e também saber como a equipa de funcionários 

determinou quais as reações que melhor podem desviar e desarmar a 

situação. Por exemplo, um indivíduo com demência pode ter problemas 

em comunicar a necessidade de usar a casa de banho, esta pode ser 

demonstrada por vaguear e recusar sentar-se. Ou, podem mostrar-se 

agressivos, uma vez que não conseguem expressar que estão em 

sofrimento. 

Tendo abordado todas as formas que permitem tornar a comunicação 

efetiva (tendo em conta as formas como os indivíduos apoiados 
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comunicam, como os ambientes e contexto social influenciam a sua 

comunicação), pode agora assegurar-se de que se lembra destas coisas 

ao comunicar. 

Agora sabe o que procurar e fazer quando está a comunicar para se 

assegurar de que a pessoa compreende. Pode colocar em prática 

medidas para verificar se todos compreendem o que está a ser 

comunicado, minimizando desta forma quaisquer mal entendidos ou 

confusões. Deve sempre estabelecer o método de comunicação 

preferido da pessoa ao início e trabalhar de forma a apoiá-lo em relação 

a isso. Isto irá também contribuir para uma melhor comunicação. 

(R.A.6.3,6.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O toque como forma de comunicação 

Tocar é provavelmente a forma de comunicação mais primitiva e 

íntima. Cada cultura terá as suas regras sociais sobre quem pode tocar 

quem e em que tipo de relacionamento isto deve ocorrer. 

O tato é um dos cinco sentidos e apesar de todos os sentidos serem 

usados na recolha e entendimento da informação, é através do toque 

que nos estabelecemos e estabelecemos as nossas relações com o 

mundo exterior. 

O toque pode ser usado de uma variedade de formas para encorajar a 

comunicação. Quando alguém está aborrecido, pode tocar o seu braço 

ou pôr um braço à volta dos ombros transmitindo que está preocupado 

e que o quer apoiar e consolar. Quando está feliz, pode dar-lhe um 

abraço e dizer bom trabalho. O toque pode encorajar a nossa aceitação 

por parte de um indivíduo que se sente desvalorizado ou não 

reconhecido. Quando um indivíduo se retira ou é incapaz de comunicar 

através do discurso, o toque pode ser um meio natural e eficaz de o 

trazer para o aqui e agora. 

Situações diferentes e tipos diferentes de relações pedem diferentes 

graus de toque. Existem formas de toque que não significam intimidade 

e estas são comummente permitidas entre estranhos. Por exemplo: 

médicos, enfermeiros, alfaiates, dentistas, massagistas, instrutores, 

barbeiros ou cabeleireiros, esteticistas e vendedores de sapatos que 

tocam todas as pessoas com quem trabalham. 

Outras formas de toque apropriado acontecem quando alguém está a 

consolar ou a tranquilizar alguém, querendo mostrar afeição, carinho, 

apoio (por exemplo, dando-lhe um abraço) e quando precisa de guiar 

alguém ou ajudá-lo (por exemplo, ajudar um indivíduo frágil e instável a 

negociar um passo difícil ao segurar-lhe o braço ou a mão). 

Existem formas de toque que não são aceitáveis: 

 Qualquer toque de caráter sexual não é apropriado a 
qualquer trabalhador e não deixará qualquer alternativa ao 
seu superior que não instigar procedimentos disciplinares; 

 Alguns tipos de toque não são aceitáveis em algumas 
culturas; 

 O toque que seja de qualquer forma negativo; 
 Alguns indivíduos são sensíveis ao toque. 
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15 minutos 

 

 

 

É importante saber o que significa “toque sexual”. Não se refere tanto 

onde a pessoa é tocada, é antes a forma como é tocada. O toque sexual 

significa o toque de uma maneira sexual, isto é com uma intenção 

sexual. É perfeitamente possível prestar um cuidado íntimo adequado e 

tocar os genitais de uma forma que nada tem de sexual. É igualmente 

possível tocar alguém numa parte do corpo que normalmente não é 

tida como íntima (por exemplo: o braço ou o cabelo) de uma forma 

sexual. Nunca é apropriado um membro da equipa tocar com caráter 

sexual um indivíduo. Podem existir contudo outras situações em que o 

tabu do toque é menos óbvio, mas não menos intrusivo. Isto inclui 

situações em que a pessoa que usa o serviço provém de um ambiente 

cultural diferente onde o toque pode ser culturalmente inaceitável ou 

em que não existiu a possibilidade de negociar limites aceitáveis com a 

pessoa que usa o serviço ou com a família deste. É igualmente 

inapropriado usar o toque de uma forma negativa, esta pode incluir 

bater, segurar um punho ou braço com demasiada força ou quaisquer 

outros meios que possam causar dor ou desconforto ao indivíduo. 

Alguns indivíduos têm dificuldades em lidar com o toque porque são 

“sensorialmente hipersensitivos”. Isto foi descrito como tendo audição, 

paladar, olfato, visão e toque intensificados. 

Todos nós numa ocasião vamos pensar que alguém ultrapassou os 

limites daquilo que é um toque apropriado, por exemplo: num bar ou 

discoteca quando puseram um braço sobre os nossos ombros; o 

empregado do balcão que segurou a nossa mão enquanto nos dava o 

troco; um conhecido ou colega que nos dá um abraço quando sentimos 

que não somos assim tão próximos. 

 

Dependendo do nível de relação que tem com a pessoa e das suas 

capacidades de comunicação, precisará de falar com ele, a sua família 

ou defensor para saber: 

 Se a pessoa se sente confortável com o toque; 

 Se existem quaisquer tabus culturais ou costumes relacionados 
com o toque. 

 Que tipos de toque considerariam apropriados e aceitáveis; 
Como poderia verificar regularmente que o toque que usa, bem como o 

de outros, é positivo e não negativo. 

O seu empregador pode já ter um procedimento para definir o que é ou 

não aceitável para os indivíduos apoiados. Idealmente, devia ser parte 

integrante do plano de prestação de cuidado centrado na pessoa. 

Envolverá usar qualquer forma de comunicação que a pessoa 

compreenda e dê resposta (por exemplo: verbal, gestos, imagens). 

Precisará igualmente de procurar pistas não-verbais, tais como sorrisos 

ou gargalhadas que indiquem que a pessoa está a responder 

positivamente ao seu toque.  

Inversamente, se eles se retiram ou recuam, estão desconfortáveis ou 

infelizes. Precisará também de observar como aquele indivíduo 

responde a outros e se percebe se o toque ao longo do tempo os faz 
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parecer mais contentes e seguros. 

É essencial que assim que tenha estabelecido os métodos de 

comunicação preferidos da pessoa e os seus limites ao toque, que esta 

informação seja cuidadosa e rigorosamente registada. De nada serve 

apenas uma pessoa ter conhecimento da informação. Por exemplo: Já 

percebeu que o João, que não comunica verbalmente e não gosta que 

lhe toque, fica angustiado se lhe tocam por trás. Então, se não 

comunicar isto ao resto da equipa de funcionários, arrisca-se a causar 

ainda mais angústia ao João. 

Ajudas à comunicação 

Lembre-se de que existem ferramentas e equipamentos úteis para 

ajudar os indivíduos a comunicar, por exemplo: equipamento 

eletrónico. São coisas que podem complementar ou substituir a fala, 

quer temporariamente, quer de forma permanente. São disto 

exemplos: makaton, língua gestual, artigos, fotografias, imagens, 

símbolos, pictogramas, letras, palavras, ajudas técnicas com voz e 

produção computadorizada. 

Isto é comunicação aumentativa/alternativa: os símbolos utilizados para 

ajudar as pessoas a orientarem-se nos edifícios, tablets que ajudam as 

pessoas a exprimirem as suas necessidades ou planear/lembrar coisas, 

referenciais de comunicação( ex. sentir uma toalha pode significar que é 

hora do banho) . 

(R.A. 6.4, 6.5,6.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos Registar e relatar 

Registar e relatar é uma parte importante do seu papel. Para prestar um 

bom serviço aos indivíduos que está a apoiar precisa de registar e 

armazenar informação sobre eles. 

Porque é que registar e relatar é tão importante? Devem referir que 

precisamos de fazer isto porque: 

 Precisamos de ser capazes de assegurar que o serviço e o apoio 

prestado são feitos à medida do indivíduo; 

 Assegurar-nos de que temos uma abordagem consistente; 

 Assegurarmo-nos de que a pessoa está seguro, por exemplo: 

registar informação sobre saúde, medicação, acidentes e 

doença. 

 Assegurar-nos de que mantemos a pessoa saudável com 

marcações para consultas como médicos, dentistas, 

optometrista, etc. 

 Assegurar-nos de que somos responsáveis pelas nossas 

práticas, registando eventos, alterações e recolhendo 

informação sobre uma dificuldade ou questão; 

 Precisamos de saber quais as decisões tomadas sobre o 

indivíduo. 

 Muitas vezes a nossa memória é falível 

 Trabalhamos como equipa e ninguém está sempre presente, 

há mudanças de elementos nas equipas nos vários turnos 

 Há coisas que se podem perder ou esquecer ao passar a 
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mensagem de uns para os outros 

 Ajuda a manter a consistência 

 Há sempre tantas coisas para nos lembrarmos! 

Qualquer que seja a pessoa a quem prestamos cuidados e qualquer que 

seja o ambiente é importante ter informação clara, rigorosa e 

atualizada sobre estes indivíduos. Um exemplo pode ser se estivesse a 

ser tratado no hospital com antibióticos à base de penicilina e ninguém 

tivesse verificado o seu registo que diz claramente que é alérgico. Seria 

muito provável que tivesse uma reação alérgica grave. A equipa foi 

negligente e teria falhado no seu dever de prestação de cuidado. 

Existem muitos outros exemplos, que podem não ser necessariamente 

sobre riscos de saúde, mas sobre a vivência quotidiana, tal como no 

cenário abaixo: um indivíduo que tem roblemas de saúde mental e 

consequentes dificuldades de comunicação tornou-se mal-humorado e 

agitado à hora do pequeno-almoço. A equipa está a ter dificuldades em 

descobrir qual é o problema. Se alguém tivesse olhado para o registo do 

indivíduo, teria descoberto que essa pessoa sofre de distúrbio 

obsessivo-compulsivo e estabeleceu uma rotina matinal à qual aderiu 

durante anos. A rotina centra-se naquilo que a pessoa come ao 

pequeno-almoço (cereais), a quantidade de torradas e de café (e em 

que caneca) e a ordem em que estes são consumidos. A equipa insistiu 

em servir chá com leite, antes da torrada, que deveria ter sido branca, 

mas não foi! 

Muita da informação que damos ou recebemos de modo formal no 

trabalho ser-nos-á transmitida por escrito, como livros diários, 

formulários de registo de acidentes ou incidentes ou verbalmente, quer 

em reuniões, quer informalmente. 

Alguma informação é pessoal e alguma é mais geral. 

Informação pessoal: aqui temos de resistir à tentação de dizer “eu 

preciso de saber tudo sobre alguém, para poder estar o mais bem 

informada possível”. Lembre-se, abordámos isto quando discutimos a 

confidencialidade. 

Informação geral: esta é informação que não é vista como pertencente 

ao indivíduo, tal como uma lista de compras ou como chegar a algum 

lado. 

Pense nisto: 

 Será que a pessoa quer que eu saiba isto? 

 Esta informação ajudar-me-á a manter os indivíduos seguros? 

 Isto irá afetar a minha capacidade de fazer um juízo sensato? 

 Ajudar-me-á a agir agora ou no futuro? 

 Permitir-me-á verificar o resultado de um evento ou incidente? 

 Irá aumentar o meu entendimento do que estou a fazer? 

 O que aconteceria se não soubesse isto? 
 

Os diferentes tipos de registo e relato são: 

 Livro de acidentes ou incidentes; 

 Diário; 
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 Padrões de turnos; 

 Visitantes; 

 Registo de saúde; 

 Planos de cuidados centrados na pessoa; 

 Registo de atividades; 

 Verificações de incêndio; 

 Socorristas e chefes de segurança; 

 Registo de formação; 

 Registos de incontinência e intestinos; 

 Tabelas de altura e peso. 
 

Fatores importantes sobre quaisquer relatórios: 

 A informação está escrita factualmente, é clara e concisa; 

 A linguagem usada não inclui gíria; 

 A informação é mantida separada da opinião; 

 O registo está datado e assinado; 

 A confidencialidade foi assegurada; 

 A informação foi guardada correctamente. 
 

Quando escrever um relatório pense: 

 Porquê?  
Porque estou a escrever este relatório? Qual é o seu propósito, é 
fornecer informação, motivar, registar um acontecimento, etc.? 

 Quem?  
A quem se dirige? Quem irá afectar? 

 O quê?  
Que informação é que preciso de passar? 

 Como? 
 Qual é a melhor maneira de passar esta informação? 

 Onde?  
Como posso passar esta informação de forma efectiva? 

 Quando? 
 Quando tenho de a completar, assegurando-me de que a dato e 
assino? 

 

Atividade 25 

Mais uma actividade do estudo de caso Francisca e Geraldo para 

analisar fora da formação e dar feedback posteriormente.  
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Ficha de 

Apoio 

Actividade 25 

BESCLO 7 Reconhecer e responder ao abuso e negligência 

14.40-17.30 

 

Inclui um 

intervalo 

Nesta secção vamos abordar um tema muito sensível e difícil da área da 

prestação de cuidados de saúde e sociais, referente à proteção dos 

indivíduos apoiados de abuso ou dano. 

O abuso de pessoas na área dos cuidados sociais é um tópico 

desconfortável em que muitos de nós preferiam não pensar. É um 

tópico sobre o qual pode ser também angustiante de aprender. Em 

qualquer grande grupo existe a probabilidade de ao menos uma pessoa 

ter experienciado algum tipo de abuso, assim precisa de ter um plano 

de ação para esta eventualidade, por exemplo: indagar se sabem onde 
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podem recorrer para obter ajuda e informação. 

Pode achar que trabalhar esta parte do curso traz sentimentos fortes e 

perturbadores e é importante que seja capaz de partilhar esses 

sentimentos com alguém que seja compreensivo e solidário. 

Lembre-se de que o objetivo global desta formação não é suscitar 

sentimentos difíceis e memórias a ninguém, mas tentar compreender 

os efeitos do abuso nas pessoas que apoia e descobrir como as pode 

proteger e apoiar melhor. 

Se precisar de ajuda ou apoio relativamente a estes assuntos, pode falar 

com o seu superior hierárquico. Em alternativa, há fontes de apoio, etc., 

disponíveis na internet ou na sua biblioteca local ou departamento de 

serviço social. 

 

O que é o abuso? 

Definição de abuso: 

O abuso é a violação dos direitos civis e humanos de um indivíduo por 

outra pessoa ou pessoas. 

 

O abuso assume duas formas: 

Um acto de acometimento – quando a pessoa perpetua um crime ou 

faz alguma coisa que não devia a alguém. Implica uma decisão 

consciente da sua parte. Assim, bater em alguém deliberadamente, 

gritar com alguém sem razão ou tocar sexualmente é um acto de 

acometimento e é abuso. 

Um acto de omissão – isto acontece quando algo foi excluído acidental 

ou deliberadamente ou quando alguém não fez algo que devia ter feito. 

Assim, ignorar os cuidados de saúde a alguém, o apoio emocional ou 

refeições regulares completas é um acto de omissão e é negligência. 

É muito fácil ‘pisar o risco’ em termos do poder que temos sobre os 

indivíduos com quem trabalhamos. Parte disto deve-se ao facto de a 

pessoa estar a ser apoiado ou cuidado, o que o torna vulnerável.  

Na génese do abuso está a questão do desequilíbrio do poder entre 

pessoas. Já alguma vez lhe aconteceu estar na situação de estar a apoiar 

um indivíduo a fazer alguma coisa, mas a frustração do seu ritmo lento, 

combinada com constrangimentos de tempo para fazer as coisas, levou 

a melhor e apoderou-se de si? Quão fácil foi mudar do “apoiá-lo” para 

“fazer por ele”?  

Este não é um ato de abuso em si mesmo. No entanto, as pessoas que 

constantemente tomam decisões por outros e exercem a sua vontade 

sobre os outros estão a ser abusivas. 

Infelizmente, o trabalho da prestação de cuidados na área social por 

vezes atrai pessoas que têm gozo em exercer poder sobre os outros. Os 

empregadores têm de estar particularmente vigilantes para se 

assegurarem de que os seus procedimentos de recrutamento são 

eficazes e que, qualquer pessoa que passou na seleção, será 

identificada antes de causar qualquer dano. 

Claro que o poder pode ser usado erradamente por cuidadores não 

remunerados ou outros, tais como família, amigos, facilitadores 
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(advocates) ou voluntários e é também da sua responsabilidade estar 

atento a situações em que a pessoa com quem trabalha está 

particularmente vulnerável e estar pronto para denunciar qualquer 

situação que lhe pareça preocupante. 

O abuso pode consistir num único acto ou num acto repetido. Pode ser 

físico, verbal ou psicológico ou pode ocorrer quando uma pessoa 

vulnerável é persuadida a participar em relações financeiras ou sexuais 

que não consentiu de forma informada ou que não tem meios para o 

fazer.  

O abuso pode ocorrer em qualquer relação e pode resultar num mal 

significativo ou exploração da pessoa sujeita a isso. 

(R.A.7.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de abuso  

O abuso pode ser: 

 Abuso físico 
Isto pode incluir bater, esbofetear, esmurrar, pontapear, queimar ou 

escaldar, prender ou aplicar sanções inapropriadas que podem ou não 

causar danos físicos. Isolamento forçado ou confinamento é também 

abuso físico. 

 Abuso sexual 
Inclui violação, agressão sexual ou atos sexuais que a pessoa não 

consentiu, não pode consentir ou foi pressionada a consentir. Toque 

inapropriado de caráter sexual, ser fotografada ou filmada com 

propósitos sexuais, ser obrigada a ver fotografias e vídeos com 

propósito sexual, ser obrigada a ver atos sexuais. 

 Abuso emocional e psicológico 
Inclui ameaças de dano ou abandono, privação de contacto, 

humilhação, culpabilização, controlo, intimidação, coação, assédio, 

abuso verbal, isolamento ou privação de serviços ou redes de apoio. 

 Abuso financeiro 
Engloba roubo, fraude, exploração, uso indevido ou inapropriado de 

propriedade, posse ou benefícios, bens ou atividades compradas que 

são para o benefício de alguém que não a pessoa que está a pagar por 

eles. 

 Abuso institucional 
Está muitas vezes relacionado com negligência, mas é acerca do regime 

do serviço, que pode ser excessivamente autoritário ou demasiado 

descontraído. Pode usar medidas de coação, privação de refeições, 

utilização de rotinas que beneficiam os colaboradores em detrimento 

dos utilizadores do serviço, limitando a possibilidade de escolha e a 

capacitação dos indivíduos. 

 Negligência 
Acontece quando se falha em prestar um cuidado ou atenção 

adequados ou necessários a alguém ou algo. É não fazer o que é 

necessário ao indivíduo. 

A negligência pode ser deliberada ou sem intenção e tem duas formas 
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10 minutos 

principais:  

 Autonegligência – a pessoa não cuida de si própria. O que 

pode incluir não comer, não beber, não se lavar ou tomar 

banho, não tomar a medicação, não zelar pela sua 

segurança. 

 Negligência por parte de outros – não cuidar de alguém. 

Isto pode incluir falhar em: assegurar-se de que um 

indivíduo está quente, limpo e confortável; prestar 

refeições nutricionalmente adequadas; agir onde existe 

um risco de perigo; falar ou responder ao indivíduo; 

considerar o ambiente religioso ou cultural do indivíduo; 

estimular o potencial do indivíduo; dar-lhe a medicação 

prescrita; promover o acesso a cuidados médicos ou 

ajudas técnicas ou dar-lhe privacidade e dignidade. 

 Abuso da medicação 
Refere-se a privação da medicação, o seu uso inadequado e a 

administração imprópria de medicamentos.  

 Abuso discriminatório  
Abuso psicológico e assédio de carácter racista, sexista ou ligado a 

idade, incapacidade, orientação sexual, género, religião ou cultura da 

pessoa. Isto pode incluir os “crimes de ódio” e “mate crimes”1. 

 

 

 

 

 

dade 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer sinais e indicadores de abuso e negligência 

 O abuso pode consistir num incidente isolado que é imediatamente 

identificado e resolvido. Contudo, isto é raro e com maior frequência 

ocorre durante um certo período de tempo. Isto faz com que seja 

particularmente importante que esteja atento aos sinais que devem 

suscitar preocupação e levar a uma investigação da situação. 

Seguem-se alguns indicadores de que pode estar a ocorrer abuso. 

 Abuso físico: 
Hematomas inexplicados, marcas de dedos, outras marcas de objetos 

que bateram na pele, olhos negros, fraturas, pedaços de cabelo em 

falta, queimaduras ou escaldões, ferimentos que parecem não ter sido 

tratados e se encontrem em estádios vários de regeneração, mudanças 

súbitas no comportamento, explicações improváveis ou inconsistentes 

para os ferimentos, recuo perante o contacto físico, piscar os olhos 

perante movimentos repentinos, medo de um indivíduo. 

 Abuso sexual 
Hematomas na zona dos seios ou genitais, infeção ou corrimento 

genital, queixas de doenças menores como dor de cabeça, dor de 

barriga, falar inapropriadamente de sexo, alteração no padrão de sono, 

molhar ou sujar a cama subitamente, divulgação parcial: “É um 

segredo”, isolamento, gravidez, baixa autoestima. 

 Abuso emocional 
A pessoa está perturbado ou agitado, evita uma pessoa em particular, 

apresenta comportamento ritualístico obsessivo, padrão de sono ou 

alimentar perturbado, deterioração na higiene pessoal, queixas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nota de Tradução: Mate Crime - Quando uma pessoa finge ser amiga de outrem mais fragilizado com segundos 

interesses, p.e., roubar ou burlar o indivíduo. 
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frequentes de doenças menores. 

 Abuso financeiro 
Perda explicada de dinheiro, desaparecimento de bens, assinaturas 

forjadas, mau uso de cartões de débito ou crédito, falta de recibos de 

compras, falta de assinatura de dinheiro em caixa, compra de bens que 

não são apropriados, pedir emprestado ou roubar dinheiro. 

 Abuso institucional 
A pessoa descreve um regime autoritário, não pode fazer escolhas, não 

tem o seu próprio quarto ou não pode decorar ao gosto pessoal, não 

pode exprimir preferências com a comida, com a forma de vestir; o 

isolamento é usado como castigo, existem horários fixos para levantar e 

ir para a cama, não se é livre de ir e vir; há acesso limitado à família e 

amigos, os adultos são tratados como crianças, há uma falha na 

promoção dos direitos do indivíduo. 

 Negligência 
Deterioração da saúde geral, bem-estar e aparência, problemas de 

saúde, deterioração na higiene do próprio e do lar, perda de apetite, 

apatia, passar muito tempo a dormir, isolamento, baixa autoestima, 

depressão. 

 Abuso da medicação:  
Deterioração na saúde; sonolência devido ao excesso de medicação; 

medicamentos usados para controlar o indivíduo; agressividade ou 

frustração devido à privação da medicação  

 Abuso discriminatório:  
Pode ser qualquer combinação dos abusos listados anteriormente, mas 

tendo como motivação para o abuso o preconceito ou opinião sobre 

alguém. 

 

Um acto como a perseguição ou assédio é um tipo de abuso e pode 

considerar-se abuso físico ou emocional. Consiste em alguém 

sistematicamente violar ou desrespeitar o espaço pessoal de outra 

pessoa e pode ser perpetuado por exemplo por um ex-companheiro 

ou por um desconhecido. 

Lembre-se que muitos dos sinais e indicadores se sobrepõem nos 

diferentes tipos de abuso, por exemplo o isolamento, falta de sono, 

mudanças no humor ou apetite, podem ser indicadores de qualquer 

tipo de abuso. 

É importante reparar que a existência de um ou mais destes sinais não 

significa necessariamente que a pessoa está a ser vítima de abuso ou 

negligenciada ou que a situação é abusiva ou negligente. 

Contudo, a sua descoberta deve alertá-lo para essa possibilidade e levar 

a uma investigação por parte do seu superior ou do serviço social. 

Qualquer situação que o preocupe, por mais insignificante que possa 

parecer, deve ser denunciada e investigada. Deve ser feita uma 

exposição quando os sistemas de prestação de cuidados aos indivíduos 

ou as ações de alguém são altamente passíveis de resultar em abuso/ 

negligência. 
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30 minutos 

Atividade 26 

Em pequenos grupos analise os 4 cenários e reflictam sobre que tipos de 

abuso podem estar a acontecer? Partilhe feedback com todo o grupo. 

Estes cenários ajudam os formandos a pensar sobre estar alerta e 

atentos quando desempenham um papel na prestação de cuidados, pois 

podem ser os primeiros a reparar que algo não está bem. 

As respostas que os indivíduos devem ter encontrado são as seguintes: 

Cenário A: tipo de abuso ou dano – qualquer um, uma vez que não 

existe mais informação e desta forma deverá estar atento a qualquer 

sinal ou sintoma. 

Cenário B: tipo de negligência – qualquer outra prova de negligência, tal 

como saúde debilitada, roupas sujas, etc. 

Cenário C: tipo de abuso – pode ser qualquer um, mas possivelmente 

financeiro, sexual ou físico e emocional e como tal quaisquer indicadores 

destes. 

Cenário D: tipo de abuso financeiro - qualquer outra prova de dinheiro 

ou coisas que desapareceram, falta de recibos, etc. 

(R.A. 7.2) 

 

Ficha de 

apoio 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos Onde acontece o abuso? 

O abuso pode acontecer em qualquer lugar!  

Isto inclui o abuso por parte da equipa nos serviços de prestação de 

cuidados, tanto em unidades de dia como residenciais, lares familiares, 

ambiente comunitário, locais de trabalho, escolas e faculdades, lugares 

de culto, clubes de lazer e grupos ou na rua. 

. 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que leva o outro ao abuso? 

Pergunte no grupo que factores podem contribuir para que um 

trabalhador abuse de alguém ao seu cuidado.  

Estes podem incluir: 

 Inadequação para o trabalho: 

 Comportamento aprendido com outros; 

 A sua experiência como vítima de abuso; 

 A oportunidade de exercer poder sobre outra pessoa; 

 Visões cristalizadas ou desatualizadas; 

 Isolamento; 

 Insegurança; 

 Falta de formação; 

 Falta de supervisão ou supervisão inadequada; 

 Baixo rendimento, termos de condições do emprego; 

 Falta de políticas e procedimentos claros; 

 Incompatibilidade entre as competências da equipa e as 
exigências dos níveis de trabalho e pessoal. 

 Ignorância; 

 Falta de funcionários; 
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5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falta de trabalho de equipa; 

 Esgotamento – devido a exaustão por causa da carga de 
trabalho; 

 As necessidades dos indivíduos excederem as capacidades do 
trabalhador; 

 Regime autoritário ou institucional. 
O formador pode adicionar sugestões feitas pelos formandos à lista. 

 

O abuso e negligência em ambiente familiar ou residencial é uma das 

formas de abuso mais disseminada. Como agravante, é das formas 

menos controláveis, pois acontece oculto do envolvimento.  

Lidar com o facto de que uma pessoa próxima possa ser o autor deste 

tipo de crime é muito complicado. A vítima tende a ocultar o problema 

por vergonha, medo de represálias, sensação de isolamento, 

dependência económica ou por receio de ir para uma instituição (por 

ex. os idosos). 

Informação adicional para indivíduos que possam sofrer abusos em casa 

Se uma pessoa for atacada ou ameaçada em casa, é necessário:  

 Evitar a cozinha (o atacante pode usar facas como arma, por 
exemplo) e outras áreas pequenas (casa de banho, roupeiro) 
onde o atacante pode facilmente por em prática o abuso ou 
trancá-lo . 

 Ter sempre o telemóvel consigo. 

 Ligar imediatamente para os números de emergência – não 
esperar! 

 Pensar em possíveis locais para fugir. 

 Quando a policia chegar, é importante contar tudo sobre o 
incidente e também não esquecer de apontar os seus nomes e 
números de identificação. 

 Procurar ajuda médica em caso de lesão. 

 Informar o médico acerca do autor das lesões. 

 Tirar fotos das lesões. 

 Ligar para linha de apoio ou contactar a entidade prestadora 
de cuidados. 

 Procurar mais informação sobre locais onde possa procurar 
ajuda, por exemplo uma casa de acolhimento. 

 Pedir aos vizinhos para chamar imediatamente a polícia, se 
virem o atacante próximo de sua casa ou se ouvirem barulhos 
vindos de sua casa. 

 Ensinar as crianças para fugirem de casa e pedirem ajuda, se 
for atacado. Em nenhum caso, elas devem ficar entre a vítima 
e o atacante. 

Muitas destas são situações que podem ser prevenidas. Infelizmente, 

como inquéritos e investigações recentes mostraram, há pessoas que 

optam por trabalhar em serviços de apoio social ou de saúde com a 

intenção de exercer poder e abusar de outros e nunca iremos conseguir 

erradicar o abuso enquanto este continuar a ser o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

apoio 64 

5 minutos 

 

O que torna algumas pessoas mais vulneráveis ao abuso e à 

negligência? 

Os indivíduos que beneficiam de serviços são classificados como 

 



  65 

 

vulneráveis, porque dependem de outros para viver o dia-a-dia. Sem 

apoio, não conseguem gerir o seu quotidiano 

 

20 minutos 

O que deve fazer? 

A pior coisa que pode fazer é NÃO FAZER NADA! 

Enquanto trabalhador tem o dever de cuidado, tanto de proteger os 

indivíduos com quem trabalha do perigo, como tomar uma ação 

imediata se suspeitar que essa pessoa corre o risco de abuso. Quais são 

as suas responsabilidades se suspeitar que alguém a seu cuidado pode 

estar a ser vítima de abuso? 

As práticas laborais do seu empregador (politicas e procedimentos) para 

lidar com o abuso e negligência irão definir o seu papel depois de 

receber uma alegação de abuso ou negligência por parte de uma pessoa 

que apoia.  

Já mencionámos anteriormente o dever de cuidado nesta formação, 

quando falámos de risco. 

Pode descobrir que a sua organização tem práticas laborais (políticas e 

procedimentos) à parte, que descrevem como interpretam o seu dever 

de cuidado e as suas responsabilidades relativamente a denunciar e 

responder à negligência. Noutros casos, estará incluído na política 

relativamente a abuso e proteção. Qualquer que seja o caso, a política 

deve tornar claro a quem deve reportar e em que circunstâncias. Se 

estiver em dúvida, deve estar preparado para reportar, se necessário, 

para além do seu superior imediato, de maneira a assegurar-se de que a 

situação terá a resposta apropriada. 

 

Todos os serviços devem ter práticas laborais claras (políticas e 

procedimentos), dizendo a quem dirigir quaisquer denúncias ou 

suspeitas de abuso ou negligência, pois poderá ser o superior 

hierárquico ou uma pessoa designada para tal. 

Como membro da equipa é da sua responsabilidade: 

 Agir aquando de qualquer suspeita ou revelação de abuso/ 
negligência; 

 Tratar todo o abuso ou potencial abuso/ negligência com 
seriedade; 

 Conhecer as práticas laborais referentes ao abuso/ 
negligência; 

 Saber o que fazer se estiver preocupado ou se receber uma 
denúncia; 

 Saber onde procurar ajuda. 
 

Tem de informar o seu superior hierárquico ou à pessoa designada: 

 Se um indivíduo lhe revelar algo que pensa poder estar 
relacionado com a incidência de abuso, o mais importante é 
não o guardar para si mesmo.  
Ainda que a pessoa envolvido não pareça preocupado com a 

situação ou lhe peça para não contar a outros, deve reportar 
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prontamente ao seu superior ou a pessoa designada.  

Muitos empregadores consideram a falta de denúncia de um 

alegado abuso ou da sua revelação, uma questão disciplinar. 

Não tem de saber se o abuso efetivamente ocorreu ou 

acreditar no que lhe disseram. 

 Apesar do que lhe foi dito parecer insignificante, não sabe o 
que mais pode ter acontecido, ou se lhe contaram a história 
completa. Até que se tomem medidas para investigar o que 
realmente está a acontecer ninguém está em posição de 
decidir se ocorreu abuso, como proteger a pessoa que fez a 
alegação e se alguém está em risco no futuro. 
 

 Não ignore ou afaste suspeitas. Se, no final, se descobrir que 
existe outra razão que não o abuso para aquilo que o deixou 
preocupado, continuou a fazer o correto ao reportar. 
 

 Assim que se aperceber de que a pessoa lhe está revelar um 
acontecimento relacionado com abuso, não o pressione para 
conseguir mais pormenores nem tente extrair mais 
informação. Descobrir o que aconteceu será responsabilidade 
da pessoa que investigar a alegação e este não é o seu papel. 
Se o assunto for denunciado à polícia, o seu questionário pode 
minar uma investigação policial subsequente ou uma acusação 
bem-sucedida em tribunal. Isto pode por a pessoa ainda em 
maior risco no futuro. 
 

Lembre-se que não é o responsável por decidir se está a 

ocorrer abuso, mas é responsável por transmitir as suas 

preocupações. 

 Não faça juízos de valor, a acusação pode ser verdadeira ou 
falsa, o seu papel não é descobri-lo, é importante que a 
revelação seja devidamente investigada. 
 

 Não discuta o assunto com o alegado abusador. Isso será 
responsabilidade da pessoa que investigar a alegação e esse 
não é o seu papel. Se o abuso estiver a ocorrer, falar na 
alegação ao perpetrador pode pôr a vítima em maior risco. 
Pode igualmente distorcer o processo de uma investigação 
correta. Deve ainda aperceber-se de que o abuso pode não 
estar a ocorrer e de que a acusação pode ser falsa. 
 

Isto pode ser difícil, se o alegado abusador for alguém que 

conhece, ou até um amigo, e irá precisar de apoio do seu 

superior para o ajudar a lidar com esta situação. 

Não pense que nunca poderá acontecer aqui! 

Pense na segurança, proteção e conforto imediato da pessoa que 

denuncia o abuso. 

 O seu serviço tem um papel importante no apoio aa pessoa 
que fez a alegação de abuso. 

 A segurança da pessoa que é uma vítima de abuso/ negligência 
deve ser sempre a prioridade. E o seu dever de cuidado deve 
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assegurar-se disto. 

 Isto pode igualmente impedir futuros atos de abuso ou 
negligência. 

 

Siga as práticas laborais do seu empregador (políticas e 

procedimentos) no que respeita ao envolvimento da polícia e 

autoridades. 

 A maioria dos atos abusivos são ofensas criminais e os 
indivíduos são vítimas de crime. Têm direito, como qualquer 
outro cidadão, a ter o seu caso devidamente investigado e o 
perpetrador a ser levado a tribunal, se existirem provas 
suficientes. O rápido envolvimento da polícia pode ajudar a 
assegurar que as provas são conservadas e que é tomada uma 
ação pronta. 
 

 Contudo, a não ser que esteja a lidar com uma situação de 
emergência, por exemplo: deparar-se com um indivíduo a ser 
agredido física ou sexualmente, o facto de denunciar uma 
alegação à polícia deve ser tratado de acordo com as políticas 
e procedimentos da sua organização referentes ao abuso e 
pela pessoa designada. 

 

 

Proteja quaisquer provas que possam fazer parte da investigação 

policial 

 Se uma agressão física ou sexual teve lugar recentemente, é 
importante assegurar-se de que todas as provas são 
conservadas. Tente persuadir a vítima da agressão a não 
mudar de roupa, nem tomar banho ou duche até que a polícia 
tenha sido contactada. Não permita que levem roupa pessoal 
ou roupa de cama para lavar até que a polícia tenha 
autorizado. Em tais circunstâncias, é normalmente necessário 
que a pessoa seja examinada por médico legista, tão depressa 
quanto possível. 
 

Registe a data, hora, lugar e o que viu, ouviu ou lhe foi contado. 

 Tire notas do que a pessoa disse, usando as suas palavras e 
frases. 

 Descreva a circunstância em que a pessoa fez a revelação; 

 Registe o envolvimento e quem estava presente na altura; 

 Separe informação factual das suas opiniões. 

 Assine e date o registo; 

 Esteja consciente de que o seu registo pode posteriormente 
ser incluído como parte da ação legal ou do procedimento 
disciplinar. 

 Transmita a revelação ao seu superior ou à pessoa designada. 
Se eles forem o suspeito ou o perpetrador denuncie ao 
superior destes. 
 

Lembre-se do seu dever de confidencialidade 
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 Apesar de ter o dever de transmitir as suas preocupações 
sobre abuso ao seu superior hierárquico ou à pessoa 
designada, continua a ter o dever de confidencialidade para 
com a pessoa envolvido. É importante que pense 
cuidadosamente sobre a informação que precisa de partilhar 
com outros e analisar isto com o seu superior hierárquico se se 
sentir inseguro. 

 Isto continua a aplicar-se mesmo que as alegações sejam 
infundadas. 

Embora se possa sentir angustiado ou zangado com o que aconteceu, 
tem o dever de confidencialidade para com os indivíduos que usam o 
serviço. É importante encontrar apoio apropriado para si, de modo a 
que consiga resistir à tentação de falar inapropriadamente do que 
aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuide de si 

Não subestime os possíveis efeitos de testemunhar ou estar envolvido 

na revelação de abuso. Mesmo que seja um trabalhador experiente ou 

sinta que lidou bem com a situação na altura, esta pode continuar a 

provocar-lhe stress, ansiedade ou raiva. É importante que reconheça e 

lide com os seus sentimentos relativos à suspeita de abuso.  

Muitas vezes discutem-se questões sensíveis e angustiantes com os 

parceiros, familiares e amigos próximos. Neste tipo de situação, a 

confidencialidade é muito importante e pode impor algumas restrições 

a estas fontes comuns de apoio. Tem o direito de pedir apoio ou 

aconselhamento ao seu empregador, por exemplo: aconselhamento 

psicológico ou supervisão. Outras fontes de apoio ou aconselhamento 

podem ser acionadas através da sua associação profissional, sindicato 

ou grupo de apoio. Esta é outra razão pela qual devem contactar o 

organismo apropriado tão depressa quanto possível. 

Não negue as suas próprias necessidades ao tentar encontrar 

respostas e apoiar outros. 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é provável que aconteça? 

Se existir uma alegação, suspeita ou confirmação de abuso é necessário 

deixar claro que a informação pode ter de ser partilhada com outras 

entidades, tendo por base aquilo que é necessário saber. A pessoa 

implicado deve ser avisado de que isto pode ocorrer e ser-lhe dito por 

que razão tem de ser feito. Deve sempre procurar-se o seu 

consentimento. 

O fluxograma abaixo mostra o padrão básico do que acontecerá a 

seguir. 

Suspeita inicial/ alegação de abuso 

 

 

 

Chefia informada 
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10 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

Investigação da alegação 

 

 

 

 

Planos de ação produzidos 

 

 

 

Possível ação judicial Possível acompanhamento 

pós-abuso 

O que acontecerá na sua organização, dependerá das políticas e 

procedimentos multidisciplinares locais e nacionais. 

Legislação que apoia a proteção de indivíduos de abuso e negligência. 

Aqui precisa de adicionar leis nacionais e regionais e orientações. 

Lembre-se, o abuso e a negligência relacionam-se com o nosso dever de 

cuidar. É seu dever certificar-se que a segurança dos indivíduos com 

quem trabalha e dos seus colegas não está em risco e que não se põe a 

si ou outros em perigo. 

Como tal, deve também denunciar se considerar que ocorrem práticas 

no seu local de trabalho que não são seguras, tais como número 

insuficiente de funcionários ou falta de qualificação do pessoal, 

podendo por em causa a segurança do serviço de apoio prestado. Deve 

também reportar se um elemento da equipa estiver a pôr-se em perigo 

e aa pessoa que apoia por uma má prática, por exemplo ao levantá-lo 

sozinho e sem grua. 

Tem de reportar quaisquer ocorrências deste tipo e precisa saber a 

quem se dirigir e o que fazer se depois de denunciar nada acontece. 

Precisa saber o que fazer se as suas preocupações forem ignoradas, a 

quem reportar se o seu superior hierárquico o ignorar. 

Reduzir a probabilidade de abuso 

Uma das primeiras formas de reduzir a probabilidade do abuso 

acontecer é assegurar-se de que todos sabem e compreendem o que é 

o abuso. Isto inclui, em particular, os indivíduos que apoia, bem como 

todos os trabalhadores. 

A forma chave para reduzir a probabilidade da ocorrência do abuso é 
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5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ter um serviço onde os princípios do cuidado estão no seu âmago. 

Trabalhar de uma forma capacitante e centrada na pessoa pode ajudar 

os indivíduos a conhecerem os seus direitos e a manifestar-se contra 

qualquer potencial abuso. O seu empregador e outros trabalhadores 

terem uma ética sólida ao longo do processo de capacitação, escolha, 

inclusão, oportunidades, etc., é uma excelente base para ajudar a 

reduzir a probabilidade do abuso.  

Assegurar-se de que os funcionários e as pessoas apoiadas 

compreendem os seus direitos e sabem o que é o abuso, ajudará 

também a reduzir a probabilidade deste acontecer. 

Já abordámos a legislação relacionada com abuso e negligência, mas 

existem também leis que asseguram que os direitos dos indivíduos são 

mantidos. É essencial que as pessoas apoiadas conheçam e 

compreendam os seus direitos e que todos os funcionários 

compreendam também os direitos dos indivíduos apoiados. 

O que devo fazer se suspeitar que uma criança está a ser vítima de 

abuso ou negligenciada? 

Apesar deste pacote de formação ser especificamente sobre prestação 

de cuidados a adultos nas áreas, podem existir ocasiões em que entra 

em contacto com crianças.  

Podem ser filhos dos indivíduos apoiados ou de familiares ou amigos. 

Por essa razão precisa de estar desperto sobre medidas a tomar, se 

suspeitar que uma criança está a ser vítima de abuso ou negligência. 

Deve assegurar-se de que inclui toda a legislação de apoio à proteção 

de indivíduos em relação a abuso e negligência.  

Tem de adicionar leis e orientações nacionais e regionais que estão em 

vigor. 

 (R.A. 7.3,7.4,7.5,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9)  

Actividade 27  

Em pequenos grupos analise os dois cenários do estudo de caso 

Francisca e Geraldo. Peça feedback a cada grupo sobre as suas 

respostas às questões.   

Francisca  
A situação de Francisca mudou devido aos seus problemas de saúde, ela 
relutantemente acabou por ir para a casa dos pais, com sua mãe a 
cuidar da sua recuperação depois de estar no hospital durante três 
semanas, onde inclusive alteraram a medicação para a epilepsia. O 
novo medicamento tem o efeito que Francisca temia, na medida que a 
faz sentir sonolenta durante uma grande parte do dia. Atualmente, ela é 
incapaz de manter o nível de independência que tinha anteriormente. 
Não só faz com que Francisca tenha muito sono, como a deixa muito em 
baixo e de mau humor.  
Francisca tem um apoio adicional de duas vezes por semana quando a 
sua mãe vai trabalhar.  
Ela está com os seus pais há 4 semanas. Quando um membro da equipa 
de apoio está a ajudar Francisca a tomar duche repara em alguns 
hematomas ao redor dos seus braços - parecem-se com mãos e marcas 
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de dedos, como se a estivessem a segurar firmemente. Quando o 
membro da equipa pergunta a Francisca sobre os hematomas, ela foge 
do assunto e diz que é devido à epilepsia.  
Isto não fazia sentido, porque desde que Francisca saiu do hospital, ela 
teve muito poucas convulsões. O membro da equipa fez um registo por 
escrito e faz uma nota do mesmo no diário. No dia seguinte, o mesmo 
membro da equipa está ao serviço e a mãe de Francisca pergunta o 
motivo de tais anotações sobre os hematomas, uma vez que não era 
preocupante. O membro da equipa não respondeu de imediato, 
perguntando-se o que “ deveria fazer?”  

 O que aconselharia?  

 Existem outros indicadores de que abuso ou negligência esteja 
a acontecer?  

 O que diria a Francisca?  

 O que diria à mãe de Francisca?  
 

Geraldo  

O Geraldo ainda está a tentar adaptar-se à vida na casa que divide com 
o Tomás, o Jaime e o Pedro. Ele gosta da partilha com o Jaime e o 
Pedro, uma vez que os conhece há bastante tempo e que na instituição 
viviam na mesma área. No entanto, tem muitos conflitos com o Tomás.  
Alguns funcionários tentaram que eles passassem mais tempo juntos, 
levando ambos às compras, etc. No entanto, o Tomás age com 
indiferença para com o Geraldo, conversa pouco com ele e não parece 
ficar nada afectado, quando estão juntos. A antipatia do Geraldo para 
com o Tomás parece bastante mais significativa, do que algo que possa 
ser atribuído a um incidente antigo.  
O Geraldo e os outros companheiros de casa cuidam dos seus bens 
pessoais com orientações discretas dos funcionários. Nenhum deles 
precisa de apoio nos cuidados de higiene.  
No entanto, o Geraldo tem necessitado de ajuda para pôr creme num 
eczema que tem nas costas. Quando tira a camisola para os cuidadores 
lhe poderem pôr o creme nas costas, rapidamente tapa o peito, 
parecendo embaraçado e evitando que os funcionários o vejam de 
tronco nu.  
Nuno, um dos colaboradores, assegura o Geraldo de que não necessita 
de se sentir envergonhado. Ele rapidamente responde e fica alterado, 
dizendo que ‘gostaria de ter privacidade, gostaria de ter privacidade!’. 
Novamente Nuno tenta reassegurá-lo da sua privacidade e que ninguém 
quer olhar para ele, estão apenas a ajudá-lo, para que as suas costas 
não piorem. O funcionário apercebe-se que há algo mais nas reações do 
Geraldo, pois estão exacerbadas e pergunta-lhe se há alguma razão 
para estar tão nervoso.  
O Geraldo diz-lhe que as pessoas estão sempre a rir-se dele e que não 
vai permitir isso! Quando lhe perguntam quem se ri dele, ele grita ‘o 
Tomás, o Tomás ri-se sempre!’ Por esta altura, o Geraldo começa a ficar 
muito alterado e senta-se a balançar-se e a apertar a camisola contra o 
peito.  
Depois de ajudar o Geraldo a acalmar-se, o Nuno rapidamente acaba de 
lhe pôr o creme para que possa voltar a vestir-se. Após vestir a 
camisola, acalma-se mais um pouco e o Nuno pergunta-lhe quando é 
que o Tomás se riu dele. Geraldo pede-lhe para guardar segredo, ao que 
o Nuno evita responder, reforçando a pergunta. Fica claro que quando 
viviam na instituição, por vezes tinham que usar os balneários e quando 
o faziam o Tomás gozava com o peito do Geraldo, dizendo que ele tinha 
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‘mamas de senhora’. Desde que vivem na mesma casa, um dia o Tomás 
viu-o ao sair da casa-de-banho com uma toalha à cintura e 
imediatamente começou a gozá-lo da mesma forma. O Geraldo ficou 
claramente perturbado com a situação e voltava a ficar agitado à 
medida que se lembrava do que tinha acontecido. Agora o Nuno já 
compreende porque é que ele necessita de tanto incentivo para ir tomar 
duche e porque é que insiste em vestir-se na casa-de-banho em vez de o 
fazer no quarto.  

 
 Isto será alguma forma de abuso?  

 O que deve o Nuno fazer agora?  

 Há algumas políticas e procedimentos relevantes na sua 
organização?  

 O que acontecerá a seguir? 

BESCLO 8 – Desenvolvimento enquanto trabalhador 

17.30-18.00 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteriormente, abordámos em pormenor os seus papéis e 

responsabilidades na sua função. Contudo, deve também considerar 

outras coisas que podem afetar a qualidade do seu trabalho. 

Uma área importante a recordar é que as suas atitudes, experiências e 

crenças afetarão o modo como trabalha. Por exemplo, pode ter sido 

educado numa cultura em que se deve tomar conta ou cuidar de 

indivíduos com deficiência ou dificuldades. Se for o caso, pode ser 

desafiante trabalhar num contexto em que a prioridade é encorajar e 

capacitar os indivíduos para tomarem conta de si próprios. Como 

consequência é possível que por vezes se sinta frustrado, até conseguir 

adaptar-se à nova cultura. 

Alternativamente, a sua experiência anterior pode ter sido apenas 

incidentes isolados, o que pode também influenciar as suas atitudes e a 

forma como trabalha. Por exemplo: se a única vez que encontrou 

indivíduos com problemas de álcool e drogas foram aqueles que viu na 

cidade a pedir à porta da estação de comboios ou de autocarros. Pode 

ter achado isto perturbador ou aborrecido e fez juízos de valor, com 

base na pouca informação à sua frente. Se posteriormente for trabalhar 

no local que apoie indivíduos com problemas de álcool e droga, entrará 

com ideias pré-concebidas e expectativas sobre os indivíduos que são 

mal formadas e podem efetivamente ser erradas. As suas atitudes 

pessoais em relação a coisas como gestão do tempo, pausas para café, 

fumar, beber álcool e dizer palavrões, etc., podem afetar a forma como 

trabalha. 

À medida que as práticas laborais mudam para passar o poder aos 

indivíduos que usam o serviço, o papel do trabalhador que apoia 

também precisa mudar, especialmente se/ quando a equipa tem ideias 

estabelecidas ou práticas laborais (políticas e procedimentos) que 

continuam a refletir a velha maneira de fazer as coisas. 

Se se assegurar de que trabalha de maneira a estar consciente de como 

as suas experiências anteriores, atitudes e crenças podem afetar a 

forma como trabalha, será capaz de desempenhar o seu trabalho 

eficientemente e bem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos Adquirir competências e conhecimentos no seu trabalho   
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Para começar, no seu papel deve provavelmente experienciar uma 

curva de aprendizagem muito íngreme e irá sentir que há muito para 

apreender. Irá aprender sobre a sua entidade empregadora, com outras 

pessoas com quem trabalha, com os indivíduos a quem apoia e sobre 

todos os procedimentos, etc. Algumas destas coisas serão apreendidas 

formalmente, outras à medida que trabalha e outras irá aprender com 

os colegas. É importante que pense sobre o que aprendeu e como 

aprendeu e também o quão útil e efetivo pensou que foi. 

Se os empregadores e os trabalhadores não revirem regularmente e 

refletirem sobre o trabalho que fazem, é improvável que haja 

mudanças, desenvolvimento ou evolução. Em qualquer sector, uma 

abordagem reflexiva é essencial, sem ela o mundo não continuaria a 

desenvolver-se. 

Se não se refletir sobre os resultados fracos para os indivíduos nas 

instituições, os serviços não irão melhorar e desenvolver-se para 

futuros serviços centrados na pessoa, o que poderá assegurar uma boa 

e positiva qualidade de vida para os utilizadores desses serviços. 

Apenas depois de se refletir sobre as implicações do lugar de direito das 

pessoas com deficiência na sociedade, é que foi possível adotar a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, levando a uma grande melhoria nas expetativas das 

pessoas com deficiência em todo o mundo. 

Para manter ou melhorar os serviços, tanto o empregador como o 

trabalhador têm de refletir continuamente sobre as suas práticas, não 

apenas de modo isolado, mas olhando para o que acontece noutros 

serviços e pesquisando orientações de boas práticas disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O que pode fazer enquanto indivíduo? 

Pode assegurar-se de que se mantém atualizado em relação a quaisquer 

mudanças nas linhas orientadoras ou padrões. Isto pode ser feito 

através de circulares, boletins, folhetos informativos, etc., que podem 

ser emitidos do seu empregador. Pode igualmente ler jornais e revistas 

relacionados com a sua área de trabalho, ou pesquisar na internet ou na 

biblioteca. Falar com colegas e com o seu superior também ajuda. 

Frequentar formação 

Quando frequenta um curso de formação é importante que reveja o 

quão eficaz foi a formação e o que aprendeu. Uma maneira simples de 

o fazer é pensar no que esperava aprender e alcançar antes do início da 

formação e tomar nota disso. Depois, quando a formação terminar, 

olhar para as suas expectativas e ver se foram cumpridas. Pode 

igualmente pensar na forma como a formação terá impacto no 

desempenho do seu trabalho. Por exemplo, se assistiu a uma formação 

sobre ‘como salvaguardar do abuso’, isto terá impacto no seu 

desempenho uma vez que aumentou a sua consciência tanto sobre a 

vulnerabilidade daqueles com quem trabalha como da importância de 

estar alerta e atento às pessoas que apoia. 
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5 minutos Planear o desenvolvimento pessoal  

Como referido, esta formação inicial envolve submeter-se a uma 

íngreme curva de aprendizagem, aprender sobre o seu papel, as 

pessoas com quem trabalha e o seu empregador, etc… Quando 

completar esta formação e receber o seu certificado, não irá 

simplesmente parar de se desenvolver, aprender e aumentar o seu 

conhecimento, irá continuar.  

Esta indução é apenas o primeiro passo! 

Quando começou no seu serviço, juntamente com o seu superior 

hierárquico ou empregador podem ter destacado necessidades 

adicionais de formação que seriam necessárias para a sua função, por 

exemplo: (requisitos locais, regionais e nacionais podem ser diferentes 

pelo que podem ter de ser alterados) usar, mover e manusear 

equipamento, manusear medicação, certificado de primeiros socorros 

ou de higiene alimentar. 

 

Estas áreas não são abordadas em pormenor nesta formação. 

Quando for o caso, o seu superior/empregador deve criar condições 

para disponibilizar formação. Não deve realizar tarefas para as quais 

não recebeu formação. É vital que esteja consciente das áreas de 

trabalho que não deve realizar até que receba formação 

Esta formação fornece-lhe uma excelente base para continuar a 

desenvolver-se profissionalmente. 

À medida que continua a desempenhar o seu papel, nas suas sessões de 

supervisão podem começar a destacar-se outras necessidades de 

formação. Estas podem ser áreas que o seu superior gostaria que 

desenvolvesse para lhe permitir trabalhar noutras áreas do serviço, ou 

pode ter um interesse particular numa área específica, por exemplo: 

podem existir vários indivíduos com limitações sensoriais que usam o 

seu apoio, por isso gostaria de ter mais formação nessa área. Ou, o seu 

serviço dedica-se maioritariamente a prestação de cuidados a idosos, 

mas redirecciona-se rapidamente para o apoio de pessoas com 

deficiência intelectual. 

A sua aprendizagem deve continuar ao longo da sua carreira e deve 

permitir-lhe desenvolver novas competências e diversificar as suas 

opções de carreira. 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

O que é a supervisão? 

Uma das características de um bom empregador é que o superior 

hierárquico disponibilize tempo à equipa numa base regular, para 

momentos individuais de discussão e partilha. Isto é habitualmente 

descrito como supervisão e é necessária enquanto boa prática em 

qualquer organização. 

A supervisão pode ser prestada por alguém externo à organização ou 

internamente por alguém que trabalha na sua organização e visa o 

 

 

 

 

 

 



  75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

apoio aos trabalhadores  

A supervisão deve consistir em tempo disponibilizado para lhe prestar 

apoio e orientação enquanta pessoa (apesar de ocasionalmente poder 

ser-lhe dada a hipótese de partilhar em grupo sessões de supervisão 

com outros colegas). 

Estas sessões oferecem-lhe:  

 A hipótese de partilhar quaisquer áreas-problema do 
trabalho; 

 A oportunidade de beneficiar do conhecimento e experiência 
do outro; 

 Tempo para ter feedback do seu desempenho; 

 Partilhar êxitos obtidos na especialidade que está a 
desenvolver; 

 A oportunidade de planear o seu trabalho e identificar 
quaisquer áreas em que pode estar sobrecarregado ou 
subutilizado; 

 A oportunidade de discutir áreas de formação necessárias ou 
para desenvolvimento pessoal. 
 

As sessões de supervisão devem ser registadas e terminar com 

objetivos ou tarefas acordadas que serão revistos em reuniões 

subsequentes. 

Sessões de supervisão são um requisito de qualquer empregador 

empenhado e eficiente. 

Se tem uma questão ou problema urgente, mas não tem sessões de 

supervisão regulares ou uma sessão agendada para breve, deve falar 

com o seu superior hierárquico. 

Planos de desenvolvimento pessoal 

As suas sessões de supervisão são a altura ideal para olhar para o seu 

plano de desenvolvimento pessoal (PDP). 

Quando escrever o seu plano, não tenha medo de pensar a longo prazo, 

lembre-se que qualquer PDP deve ser um documento de trabalho 

flexível, que pode mudar e ser alterado à medida que as circunstâncias 

mudam também. 

Por exemplo, quando começou podia ter um interesse genuíno em 

desenvolver as suas competências numa área específica, tal como o 

trabalho com idosos. Mas à medida que a sua experiência geral se 

alarga, pode decidir que deseja ficar no serviço em que está. Podem 

existir mudanças no local de trabalho ou nas circunstâncias pessoais 

que significam que não vai cumprir o prazo estabelecido no plano. 

Assim, tem de ter alguma flexibilidade para ter a certeza de que o plano 

funciona bem para si. Deve lembrar-se que a maioria da formação 

disponível tem um custo associado e a maioria dos empregadores tem 

orçamentos limitados, por isso os custos também têm de ser 

considerados. Se o seu empregador tiver diversos funcionários que 

querem frequentar formação, terá de priorizar a formação mais 

importante para o serviço. 
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Atividade 52 e 

53 
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5 minutos Stress  

Outra área em que precisa de estimular a autoconsciência é a referente 

ao stress. 

O stress pode afetar-nos a todos no nosso trabalho ou na nossa vida 

pessoal, por isso não se esqueça que o stress pode afetar também as 

pessoas apoiadas: podem sofrer de stress no trabalho, escola, vida 

social, relações, centro de dia ou em casa. 

Existem dois tipos de stress, negativo e positivo, e é difícil distingui-los: 

 Stress positivo 
Pode ajudá-lo, uma vez que o pode encorajar a dar o seu melhor e a 

desafiar-se a si e aos outros. Não há dúvida de que o stress positivo, tal 

como a pressão, pode ter um lado bom – ajuda a melhorar o 

desempenho – e na verdade algumas pessoas prosperam. O stress 

positivo estimula o cérebro ajudando-o a compreender as coisas, a 

pensar de forma clara e alerta o corpo para reagir mais rapidamente. 

Um exemplo pode ser, alguém que tem um prazo apertado para 

entregar um trabalho, o stress positivo ajuda a pessoa a completar o 

trabalho num período de tempo mais curto. 

 Stress negativo 
É prejudicial ao indivíduo, pressão prolongada ou excessiva pode levar a 

stress negativo e às suas consequências associadas tais como cansaço, 

fadiga, raciocínio e reações lentos, depressão, saúde debilitada. Em 

alguns casos, pode levar a condição conhecida como esgotamento ou 

‘burnout’, em que o trabalhador não consegue continuar desempenhar 

o seu trabalho. 

Algumas causas do stress negativo:  

 Exigências – o sentimento de que as exigências são demasiado 
altas, isto refere-se a carga de trabalho, estudo, padrões de 
vida ou trabalho ou envolvimento. 

 Controlo – o quanto a pessoa tem a dizer sobre a forma como 
vive ou trabalha e faz escolhas na sua vida. 

 Apoio – falta de apoio e encorajamento por parte dos outros, 
colegas ou superiores. 

 Relações – que podem ser pessoais, com colegas e superiores e 
podem desencadear comportamentos inaceitáveis, tanto em 
casa como no trabalho. 

 Função – falta de clareza sobre as funções de cada um. 

 Mudança – tanto pequenas como grandes mudanças podem 
causar stress a algumas pessoas. 

 

Quais são os sintomas de stress negativo? 

 Fadiga 

 Inquietude 

 Raciocínio lento 

 Respostas bruscas e irritadas perante pedidos simples 

 Falta de sono 

 Falta de motivação 

 Falta de desejo sexual 
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 Falta de apetite 

Como pode reduzir o stress? 

 Descobrir qual a causa e compreender porque está a sentir-se 
stressado de forma negativa. 

 Obtenha apoio de amigos e colegas 

 Fale com alguém 

 Comece uma qualquer forma de relaxamento: ioga, 
massagem, aromaterapia, reflexologia, etc. 

 Desenvolva um plano para combater o stress. 

 Mude os padrões de trabalho para reduzir a causa de stress. 

 Comece uma atividade que ajude a libertar o stress como um 
desporto, por exemplo: correr, ciclismo, um desporto de 
raqueta. 

 Comece um passatempo relaxante como cantar, pintar, 
dançar, etc… 

 

Como evitar o stress negativo? 

 Não exija demasiado de si 

 Deve fazer parte da ética da sua equipa cada um olhar pelo 
outro, no que respeita ao stress 

 Aprenda a dizer não e não tenha medo de o fazer. 

 Se o stress negativo continuar, talvez precise de visitar um 
médico ou especialista para se aconselhar, ter apoio ou 
tratamento. 

 Não o aceite, faça alguma coisa! 
 

Lembre-se de que seguiria estas mesmas indicações, se estivesse a 

apoiar um indivíduo que estivesse a experienciar stress negativo. 

Actividade 28  

Analise fora da formação os dois últimos cenários do estudo de caso 

Francisca e Geraldo. Faremos o feedback posteriormente.   

Francisca  
Você é uma das pessoas de apoio da Francisca e presta-lhe apoio há 
alguns anos. Gosta muito do seu trabalho e gosta muito da Francisca.  
Desde que a Francisca ficou doente e tem que apoiá-la na casa da sua 
mãe já não gosta assim tanto deste apoio, pois a mãe da Francisca está 
constantemente a dar-lhe ordens sobre o que fazer e como fazer.  
Quando você apoiava a Francisca em sua casa era ela que gostava de 
decidir a que horas tomava banho, comia, se levantava de manhã e o 
que comia. Agora a mãe da Francisca é que diz o que tem que ser feito e 
quando. A Francisca continua muito cansada devida à medicação e 
parece ter dificuldade em se afirmar. Um bom exemplo: a Francisca 
adorava ver um programa de televisão, de beber uma chávena de chá, 
relaxar durante uma hora antes de tomar banho e ir para a cama. A 
Francisca adorava esta rotina chegando mesmo a rir e brincar acerca 
deste tema.  
Agora a sua mãe não liga a televisão antes das 19 horas e insiste que a 
Francisca tome banho a esta hora.  
Pode constatar que a Francisca não está feliz, mas não tem força para 
argumentar.  
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Quando você fala com a Francisca acerca deste assunto ela refere que 
como vive na casa da sua mãe tem de aceitar as suas regras. Diz, ainda 
que está feliz por estar a conseguir lidar com a situação até voltar para 
o seu apartamento.  
Quando você fala com uma colega sua que apoia a família há mais 
tempo ela refere que a mãe da Francisca é mesmo assim, gosta muito 
da filha mas tem que controlar todas as suas rotinas. A sua colega 
garante-lhe que a Francisca não se importa, pois era assim antes da 
Francisca ir morar sozinha.  

 O que pode fazer nesta situação?  

 Existem políticas e procedimentos que são relevantes nesta 
situação?  
 

Geraldo  
Depois das questões com o Tomás terem sido resolvidas na casa, o 
Geraldo parece ter ficado bastante mais tranquilo. Ainda parece evitar o 
Tomás, mas não reage com tanta intensidade. A maioria do tempo, a 
casa tem um ambiente pacífico e agradável e todos parecem bem 
adaptados.  
No entanto, neste ultimo mês tem havido falta de pessoal e algumas 
pessoas têm feito dois turnos seguidos para colmatar estas faltas. Isto 
parece ter resultado em que um dos elementos da equipa esteja com 
pouca paciência para com os residentes e os restantes colegas, quando 

está de serviço.  
Quando está a fazer turno, ela parece estar a evitar fazer algum do 
trabalho mais pesado e parece pouco motivada para tudo. Isto está a 
ter impacto nos residentes e está também a afectar os outros elementos 
da equipa, que começaram a evitar fazer turno com ela.  

 O que acha que poderá estar a acontecer?  

 O que poderá fazer como colega na prestação de cuidados?  

 Existem algumas políticas e procedimentos relevantes que se 
apliquem a esta situação? 

DIA TRÊS 

Dar o curso de Formação de Formadores de Mentores  

9.00-10.55 

15 minutos 

Introdução ao MTC 

• Como usar o pacote de formação  

• Coisas para recordar sobre a formação 

• Horários 

• Quebra-gelos e regras básicas 

• Qual o equipamento que irão precisar 

• Avaliação e a MAT 

• Actividades complementares 

Inclua debates sobre como deve ser dada a formação e que 

expectativas têm 

Os formandos 

devem 

consultar os 

seus manuais 

de MTC 

10 minutos  Resultados de Aprendizagem do curso 

• Resumo dos resultados de aprendizagem 

Lembre-se que: faremos a seguir uma revisão do Curso de Formação de 

Mentores, o qual irá ministrar aos seus mentores. Serão utilizados os 

mesmos materiais e actividades que irá usar e assim ajudá-lo a ministrar 

o curso aos seus mentores.   

 

 R.A. 1 Compreender o papel de Mentor no Projeto EMISC 
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15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

15 minutos 

1.1 Objetivos do Projeto EMISC 

Mostrar slides 2 a 7 e verificar que os formadores seniores conhecem 

bem as abordagens da deficiência baseadas nos Direitos Humanos e os 

objectivos do projecto. 

Atividade 1 facilitar a discussão entre todos, ao invés de trabalhar em 

grupo. Pedir ao grupo para pensar em exemplos em como o seu papel 

enquanto mentor irá ajudar o projeto no cumprimento dos seus 

objetivos. Peça  a cada  participante um ou dois exemplos e explique que 

vamos cobrir esses papéis em maior detalhe à medida que o curso 

avançar. 

1. 2 Compreender os valores chave e os princípios da mentoria no 

projeto EMISC. 

Use a Actividade 2 pedindo apenas que conversem com a pessoa ao 

lado e em seguida facilite a discussão no grande grupo.  

Cada pessoa do grupo deve imaginar que está a iniciar um novo 

emprego e no seu primeiro dia de trabalho é-lhes atribuído um ‘Mentor’ 

para os apoiar na sua nova função. Gostam do seu ‘Mentor’ já que 

possui conhecimentos claros sobre o trabalho em causa, uma vez que já 

desempenha a função há mais de 5 anos. Contudo, no turno desta noite, 

o ‘Mentor’ parece ligeiramente tenso e sempre que o abordam, parece 

relutante em responder a perguntas, por estar muito ocupado nas suas 

próprias tarefas.Nesse mesmo dia, o Coordenador mostrou-lhe, a si, um 

dos novos empregados, como inserir dados de um indivíduo num 

ficheiro pessoal, acrescentando que esta tarefa devia ser realizada duas 

vezes por dia no fim do turno da manhã e no fim do turno da noite, 

respetivamente. Este procedimento prendia-se com a necessidade de 

assegurar que os registos estão sempre actualizados. No fim da noite, 

pede ajuda ao seu Mentor para realizar este procedimento visto que 

não se recorda da localização dos ficheiros individuais. O Mentor diz-lhe 

que o Coordenador está a exagerar e tem sempre essa atitude para com 

o novo pessoal, mas a realidade é que desde que os registos sejam 

actualizados a cada dois dias, ou mesmo no final da semana, está tudo 

bem. 

No seu grupo, reflicta e discuta sobre o comportamento do Mentor 

neste cenário. 

a) O que se descreveu em cima está, na sua opinião, correto? 

b) Se fosse você o Mentor, haveria algo que gostaria de 

mudar? 

c) Faça uma lista de, pelo menos, 3 valores e princípios que 

gostaria de manter caso fosse Mentor. 

d) Existem alguns princípios/valores adicionais que sinta que 

deveriam ser incluídos como parte do projeto EMISC? 

 

1.3 Compreender o papel e as responsabilidades do mentor no projeto 

EMISC. 

Atividade 3 Pedir ao grupo que digam que papéis e responsabilidades 

 

 

Use os slides 

MTC 2 a 7 

 

Flip Chart 
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irão ter no seu papel de Mentor no projecto EMISC. Tomar nota no flip 

chart. 

1.4 Reconhecer os limites da mentoria no projeto EMISC 
Atividade 4 Continue a discussão no grupo como um todo, procurando 

saber que limites tem o profissional no seu papel de Mentor no projecto 

EMISC. Com limites referimo-nos a regras, orientações e balizas para o 

papel de mentor. A maioria destes deve ser debatida no início da 

relação de mentoria quando o mentor e o mentorado se reúnem e 

acordam como irão trabalhar em conjunto, o que pode ser esperado, 

quando estarão disponíveis, etc. 

1.5 Compreender a BESCLO 

Verifique se todos completaram o exame ECC com sucesso através da 

consulta dos seus certificados. 

10.55-11.25 Intervalo 

11.25-12.30 R.A. 2 Configurar o programa de mentoria 

 

10 minutos 

 

35 minutos 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

Estruture 

esta 

actividade 

antes do 

almoço para 

a fazer a 

seguir ao 

almoço 

2.1. Explorar os objetivos do projeto EMISC com o mentorado 

Analisar o contrato de formação e explicar cada seção e a razão para lá 

estar.  

Atividade 5. Aos pares planear, como irão usar o contrato de formação 

com os seus mentorados e dar  feedback para grupo todo. 

2.2 Prepare um plano de Mentoria 

Slide 8 Explicar o planeamento SMART e como é importante para ajudá-

los a e ao mentorado a manter o rumo certo. 

Rever todas as áreas BESCLO e referir como os seus formandos, enquanto 

mentores seniores, vão precisar de se assegurar que os seus mentores 

são capazes de ter presente as diferentes áreas BESCLO e a forma como 

cada área se relaciona com o seu papel profissional, assim como, se irá 

relacionar com a dos mentorados, com quem irão trabalhar. 

Atividade 6, Divida as áreas para que sejam abrangidas nos grupos todas 

as 8 áreas garantindo que são todas cobertas ao longo da formação. 

Completar esta atividade em pares; peça a cada grupo para analisar uma 

área BESCLO e pensar em pelo menos três oportunidades potenciais de 

trabalhar o tema com os mentorados. A seguir cada grupo partilha as 

suas sugestões com todo o grupo especificando como iriam apoiar o 

mentorado para que compreendesse bem essa área BESCLO.  

 

12.30-13.30 ALMOÇO 

13.30-14.45 Actividade 6 continuação.  Contrato de 

Formação 
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60 minutos 

 

15 minutos 

Após terminar o tempo de preparação (20 minutos) peça a cada grupo 

que dê feedback sobre a área BESCLO que lhe foi alocada. 

 

2.3. Formalizar o Contrato de Formação utilizando o impresso próprio 
Discutir a Atividade 7 sobre potenciais barreiras à progressão da 

mentoria, peça a cada para pensar em quaisquer barreiras na sua 

Organização e em seguida dar feedback para todo o grupo. Listar as 

barreiras enunciadas no flipchart e discutir possíveis soluções. 

Ficha de 

apoio 7 e 8 

 

Slide 8  

Anexo 1.A 

Lista das 

BESCLO’s 

 

Flip Chart  

14.45-18.00 R.A. 3 Dar apoio durante o programa de  mentoria  

15 minutos 

 

 

 

 

 

40 minutos 

 

20 minutos 

incluindo o 

intervalo 

30 minutos  

 

 

15 minutos 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

50 minutos 

 

 

3.1 Ter em consideração as necessidades de todos os potenciais 

envolvidos pelo processo de mentoria. 

Atividade 8, “ Quem  pode ser afectado pelo processo de mentoria?” 

Registar a lista numa parte de uma folha de  flipchart. Esta é uma área 

importante, pois podemos depararmo-nos com problemas com aqueles 

que estão a realizar o ECC sem mentoria.  

A seguir, pense em soluções para cada situação negativa, caso existam e 

liste-as no outro lado do flipchart. 

Complete a Atividade 9 em pequenos grupos, analisando cada um dos 

cenários e a sua finalidade. Depois dêem feedback para todo o grupo. 

 
3.2. Usar uma variedade de métodos de aprendizagem  
Atividade 10, Em pares completar o questionário e discutir com o parceiro 

as respostas    

3.3. Usar um leque variado de competências de comunicação 

Discutir a variedade de competências de comunicação e a importância de 

as utilizar no seu papel de mentor, constituir pares para completar a 

Atividade 12. Peça aos formandos para pensar sobre as diferentes 

maneiras que podem utilizar para comunicar com os seus mentorados. 

Cada par fazer uma lista. Depois, estando completa, partilhar com os 

colegas ao lado e ver se há quaisquer acrescentos a fazer à lista. Assim, 

devem todos terminar com uma lista mais abrangente. 

Atividade 12 Continuação Ainda em pares, pensar sobre as diferentes 

formas pelas quais as pessoas comunicam. Aqui, os formandos devem ter 

listado muitas maneiras em que a compreensão pode ser reconhecida. 

Abaixo está um exemplo da gama de comunicações que poderiam estar 

envolvidas numa conversa verbal. 

Dar feedback e facilitar a discussão no grupo. 

3.4 Apoiar o mentorado a conhecer/utilizar a BESCLO no seu local de 
trabalho 
Atividade 13 é uma extensão da actividade 6, agora adicionar ao 

trabalho feito na atividade 6 e completar outra área BESCLO (damos as 

áreas) e pensar sobre as oportunidades que você tem que trabalhar esta 

área com o mentorado. Dê feedback de alguns dos seus exemplos para 

todo o grupo. 

 

 

Flip Chart 

 

 

 

Fichas de 

Apoio MTC 

11 a 13  
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10 minutos 

3.5 Dar feedback construtivo ao mentorado 

Percorra as instruções ao formador do manual MTC incluindo a técnica de 

feedback BOOST. 

18.00 FIM  

 DIA 4  

Tempo Orientação do Formador Equipamento 

9.00-9.55 

5 minutos 

 

10 minutos 

 

 

10 minutos 

 

10 minutos 

Recapitulação dos Resultados de Aprendizagem 1, 2 e 3  

Sessão de perguntas e respostas. 

• R.A. 1 Responder a dúvidas e resolver quaisquer questões  

Fazer perguntas em cada parte dos resultados da aprendizagem. 

Peça aos formandos para consultarem as questões adicionais do MTC 

para completarem. 

• R.A. 2 Responder a dúvidas e resolver quaisquer questões  

Fazer perguntas em cada parte dos resultados da aprendizagem. 

Peça aos formandos para consultarem as questões adicionais do MTC 

para completarem. 

• R.A. 3 Responder a dúvidas e resolver quaisquer questões  

Fazer perguntas em cada parte dos resultados da aprendizagem. 

Peça aos formandos para consultarem as questões adicionais do MTC 

para completarem. 

 

09.55-12.30 R.A.4 Avaliação do progresso do mentorado 

09.55-12.30 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Compreender como utilizar a MAT  
 
O que é o Instrumento de Avaliação de Mentoria? 
 
O Instrumento de Avaliação de Mentoria (MAT) foi desenvolvido como 
uma parte do Projeto European Mentoring in Social Care (EMISC). O 
Instrumento de Avaliação de Mentoria (MAT) foi concebido para auxiliar 
os Mentores na avaliação de trabalhadores que estejam a preparar-se 
para obter o Certificado Europeu de Prestação de Cuidados (ECC). 

Realizam-se duas avaliações, que envolvem pelo menos dois 
trabalhadores por cada mentor. Um dos trabalhadores (ou mais) será 
mentorado e o outro trabalhador (ou mais) não será mentorado – isto 
deverá ser acordado e os resultados serão registados para o projecto: 

 A primeira avaliação realiza-se antes dos trabalhadores 
fazerem formação baseada na BESCLO. 

 A segunda avaliação decorre após a formação, mas antes 
de realizar o exame ECC 

O Mentor vai estar disponível para realizar a mentoria dos trabalhadores 
selecionados durante 12 semanas, realizando depois uma avaliação final 
a ambos os participantes na formação ECC. Pretendemos, desta forma, 
compreender se a mentoria disponibilizada se traduz numa maior 
compreensão da intervenção baseada nos Direitos Humanos, na 
Prestação de Cuidados na Área Social e se poderá contribuir para uma 
melhor taxa de sucesso no exame ECC. 
Diretores e Coordenadores que queiram avaliar o nível de competências 
dos trabalhadores à sua responsabilidade, também poderão utilizar o 
MAT como recurso. 

 

Guia da 

MAT 
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Conteúdos do Instrumento de Avaliação de Mentoria 
 
Este instrumento e o respetivo guia visam abranger as 8 áreas da BESCLO, 
tendo o MAT 5 folhas de cada uma das 8 áreas incluídas. 

 1. Questões da BESCLO e folha de Respostas  

Apresenta questões que avaliam o conhecimento dos mentorados e a 
aplicação que fazem dos valores e atitudes enunciados em cada área da 
BESCLO.   

Apresenta também dicas sobre o que deve estar incluído nas respostas 
dos mentorados.  

 2. Folha de Questões da BESCLO  

Lista apenas as questões para cada área da BESCLO, sem as respostas, e 
pode ser apresentada ao Mentorado como ‘folha de teste’, para poupar 
tempo e manter o processo de avaliação simples e direto.  

Se for fornecida ao Mentorado, a folha deve ser sempre recolhida antes 
do final da sessão. O Mentorado também poderá usá-la apenas para 
melhorar a sua pontuação na segunda avaliação.  

3. Folha de Critérios de Avaliação  

Foi concebida para ajudar o Mentor a ‘pontuar’ as respostas dos 
Mentorados e julgar o seu nível de conhecimento e utilização dos valores, 
em cada área da BESCLO. A classificação dos Mentorados será registada 
no Gráfico de Progressão.  

  4. Gráfico de Classificação Automático  

Visa apresentar um registo visual da progressão entre a primeira e a 
segunda avaliação. 

Os resultados da primeira avaliação surgem codificados em azul escuro  

e os da segunda avaliação em azul claro. O vermelho surge se a 
classificação descer na segunda avaliação ou se a classificação for 0 
(=Ainda não chegou lá!) 

A classificação de cada questão em cada área da BESCLO é introduzida 
nas células amarelas da esquerda.  

Ao utilizar o Excel num computador, o gráfico de barras da direita surgirá 
e será preenchido automaticamente. 

 5. Gráfico Manual  

Se não tive computador disponível, o gráfico no separador 5 pode ser 
impresso e colorido manualmente. Porém, será necessário que o Mentor 
envie eletronicamente os resultados ao administrador do projeto, para 
revisão e compilação, portanto é importante manter um registo das 
classificações.  

As oito áreas da BESCLO 

Este guia vai analisar cada área individualmente e dar exemplos de 
algumas respostas que possam constar em cada critério de avaliação. A 
escala de 9 pontos é um sistema de análise flexível que permite analisar 
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pequenos progressos. Também existe uma gradação de zero que indica 
que o mentorado ainda não adquiriu os conhecimentos envolvidos 
naquela área de aprendizagem. Os tópicos fornecidos permitem servir de 
guia à consistência do conhecimento adquirido.  

A análise feita terá sempre alguma subjectividade, já que haverá 
formadores mais “generosos” que outros no que diz respeito aos 
momentos de avaliação. Porém, esperamos com este sistema, alcançar 
alguma consistência num intervalo de análise. As questões de respostas 
tendencialmente curtas, podem dificultar a diferenciação entre os 9 
níveis. Todos estes factores deverão ser tidos em conta, no momento de 
análise global da formação.  

É importante ter em conta que a expectativa em relação aos resultados 
alcançados após esta formação remete para a existência de 
conhecimentos nos níveis “adequado” ou “bom”. Uma resposta 
“excelente” é expectável apenas para trabalhadores com muita 
experiência. 

A apresentação inclui 2 slides que mostra como funciona a folha 
automática 

A cotação vai ser, inevitavelmente, até certo ponto, subjectiva, sendo que 
alguns mentores serão mais 'generosos' do que outros, mas nós 
esperamos estabelecer alguma consistência dentro dos seus mentorados. 
Nos casos em que as respostas dadas sejam curtas será difícil diferenciar 
em 9 níveis de resposta positiva. Todas essas variantes serão tidas em 
conta quando os resultados forem compilados para o projeto. 

Por favor, tenha presente que, maioritariamente, os trabalhadores mais 
recentes e que já realizaram a formação ECC somente conseguem ter 
gamas de respostas que caem nas zonas “adequada” ou “bom”. Uma 
resposta 'excelente' seria realmente esperada de um trabalhador mais 
experiente. 

0/Zero - Ainda não chegou lá  

• Possui um conhecimento pouco claro e específico sobre o 

assunto em causa 

• Não dá quaisquer exemplos apropriados ao contexto de trabalho 

• Tem pouca compreensão do assunto e/ou está confuso em 

relação ao mesmo 

1,2 e 3 - Adequado 

• Demonstra um conhecimento básico sobre o assunto 

• Dá pelo menos um exemplo apropriado no contexto de trabalho 

• Comunica ideias e opiniões de uma forma básica e utilizando 

alguma terminologia relevante 

4,5 e 6 - Bom 

• Demonstra um conhecimento e compreensão robustos em 

relação ao assunto em causa 

• Dá, pelo menos, dois exemplos apropriados ao contexto de 

trabalho 

• Comunica ideias, tópicos e opiniões de uma forma lógica e 

utilizando terminologia apropriada 
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7,8 e 9 - Excelente 

• Demonstra conhecimento e compreensão detalhados sobre o 

assunto 

• Dá uma série de exemplos apropriados ao contexto de trabalho 

e noutros contextos de apoio social 

• Faz associações entre teoria e prática  

• Comunica de forma eficaz ideias, assuntos e opiniões de uma 

forma lógica, organizada e coerente, utilizando a terminologia 

apropriada 

Atividade 14 
Trabalhe com todo o grupo. Prepare quatro folhas de papel de flipchart e 
em cada uma delas escreva o seguinte:  

 Ainda não alcançou 

 Adequado 

 Bom  

 Excelente 
 

Explique que vamos fazer avaliações nessas quatro categorias. 
Coloque cada uma das folhas numa área da sala, por exemplo, em cada 
um dos cantos. 
A seguir leia, uma de cada vez, as questões e respostas abaixo. 
Após cada uma delas peça aos mentorados para se posicionarem junto ao 
canto que considerem corresponder à nota de avaliação dessa questão. 
Repita isto para cada uma das áreas da BESCLO, isto é, oito vezes. 
Utilizando os slides, projecte uma por uma, cada questão. 
 
BESCLO 1 – Quais são as formas pelas quais eu demonstro que respeito 
a cultura e os valores das outras pessoas. 
Resposta: Eu demonstro respeito por outras culturas e valores diferentes 
das minhas não sendo rude para essas pessoas. 
(avaliação sugerida – ainda não alcançou). 
BESCLO 2 – Se outros tomam sempre decisões pela pessoa que efeito 
provável isso vai ter ao longo do tempo? 
Resposta: Será um círculo de declínio em que eles perdem confiança na 
sua capacidade de tomar decisões, a sua quto-estima baixa, eles podem 
regredir, tornarem-se agressivos ou frustrados, acharem difícil fazer até 
pequenas escolhas e decisões, a sua auto-estima reduz ainda mais e 
tornam-se passivos e sem voz activa. 
(Avaliação sugerida – Excelente) 
BESCLO 3 – O que é que a gestão de risco envolve? 
Resposta: Ter em consideração os problemas que podem ocorrer e 
perceber o quão perigosos podem ser. 
(avaliação sugerida – Adequado) 
 
BESCLO 4 – É importante trabalhar em parceria com amigos, pessoa de 
apoio e significativos? Porquê? 
 
Resposta: Eles poderão contribuir que o serviço tenha informação sobre a 
pessoa e poderão fornecer contributos valiosos para a vida da pessoa. 
(avaliação sugerida – Bom) 
BESCLO 5 – Quais são as coisas que uma pessoa pode fazer para 
prevenir que um fogo alastre? 
Resposta: Usar um extintor, haver alarmes de fumo e fogo no local de 
trabalho, manter as portas de incêndio fechadas. 
(Avaliação sugerida – Bom – embora a utilização do extintor não esteja 
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15 minutos 

 

 

 

totalmente correta dado que é para apagar o fogo, não é totalmente 
incorrecta pois também poderá impedir o fogo de se espalhar). 
BESCLO 6 – As barreiras à comunicação são:  
Resposta: Muito barulho, muito quente ou muito frio, não entender a 
língua, não haver escuta ativa, falar muito depressa, utilizar linguagem 
demasiado complicada para a pessoa, pessoas a falar ao mesmo tempo, 
pessoas preocupadas com dor ou desconforto. 
(Avaliação sugerida – Excelente) 
BESCLO 7 – O que é que significa abuso institucional? 
Resposta: Ter uma rotina rígida para levantar e deitar e para as refeições 
em que as coisas são feitas de forma a facilitar o serviço aos 
colaboradores e organização e não aos clientes. 
(Avaliação sugerida – Excelente) 
BESCLO 8 – Indique dois propósitos da supervisão 
Resposta: É para eles verificarem se estamos a fazer o nosso trabalho 
bem e para ver se precisamos de formação. 
(Avaliação sugerida – Aceitável) 
Vai verificar que os aprendentes não estarão de acordo uns com os 
outros e que poderão estar indecisos entre uma avaliação e outra. 
Deverá sugerir que eles vão considerar vantajoso ter mais categorias de 
avaliação e que a sua utilização será uma ajuda. 
Discuta a utilização de mais categorias, de 1 a 9 e quais as vantagens e 
desafios que apresentam. 
Lance a discussão contudo não se envolva demasiado, caso contrário a 
actividade demorará muito tempo. 
No final da atividade relembre aos mentorados o seguinte: a discrepância 
de níveis existe dado que a avaliação é subjectiva. 
Cada pessoa terá feito certas considerações acerca da informação que lhe 
foi apresentada e poderá ter dado mais relevo a uma parte ligeiramente 
diferente da resposta quando comparado com outra pessoa. 
Todos nós temos percepções diferentes. E nestes exemplos há apenas 
informação escrita à disposição. Contudo, quando os mentorados 
estiveram a trabalhar como mentores fá-lo-ão de uma forma muito 
próxima ao seu mentorado e irão conhecê-lo bem. 
Quando o mentorado lhes der uma resposta a uma questão da BESCLO 
durante o processo de  utilização da MAT será mais fácil avaliar em que 
nível  este se encontra porque terão também, outras  informações sobre 
como é que ele está a trabalhar. 
Também estarão mais familiarizados com o processo de avaliação e com 
os respectivos níveis. 
Ao avaliar o mentorado irão ter em consideração o quanto ele está a 
progredir nas áreas da BESCLO, que áreas lhe estão a ser mais difíceis 
etc.. Tudo isto, é claro, bastante subjectivo. 
 
Atividade 15 
Para fazer avaliações 
Divida o grupo em três e entregue-lhes o Ficha de APoioA (registar 
orientações), o Ficha de APoioB  (Folha de registo em branco) e o Ficha de 
APoioC – (Lista de exemplos de respostas para a BESCLO 1). 
Em conjunto completam a BESCLO 1 e pintam os quadrados necessários 
na tabela de registo do progresso. 
Entregue o Ficha de APoioD (BELSCLO 2 e 3) e peça aos participantes que 
em pequenos grupos formulem as suas decisões. 
Como feedback peça a cada grupo que apresente e sua avaliação a uma 
determinada pergunta e que a compare com a de outros grupos para 
terem entre todos um consenso. 
Explique que é desta forma que se faz a “standardização”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 

Nenhuma pessoa está correcta; é como o grupo avalia em conjunto que 
se constrói a decisão. 
Explique também que o nível de respostas vai ser muito mais baixo do 
que aquele que eles esperariam. É natural tomar uma decisão naquilo 
que nós mesmos pensamos ou estamos habituados a fazer. 
Relembre que as pessoas que são mentoradas são habitualmente 
inexperientes. 
Peça a cada grupo para completar as colunas no impresso de avaliação 
do Ficha de APoioB (folha de registo em branco). 
 
Entregue o Ficha de APoioE, (BESCLO 4 e 5 incompletas) e peça a cada um 
dos grupos para tomar nota da resposta que eles esperariam do 
mentorado (uma boa e uma má).Quando terminarem, troque entre 
grupos as respostas e solicite que façam uma avaliação. A seguir é feita a 
partilha em grande grupo. Peça comentários e a seguir peça a cada 
pessoa para preencher a parte do Ficha de APoioB correspondente à 
avaliação feita. 
 
Distribua o Ficha de APoioF (BESCLO 6,7,8) e finalmente peça a cada 
grupo para fazer a avaliação de cada uma destas respostas-exemplo. Este 
exercício deve ser muito mais rápido, agora que os mentores se estão a 
habituar a fazer avaliações. 
Relembre que após uma breve discussão a decisão deve ser a que saiu de 
um consenso no grupo. 
Se os participantes se preocuparem com os níveis encontrados peça para 
se focarem nas áreas de avaliação. 
 
Peça a cada mentorado para ler com atenção e cuidado o Guia da MAT. 
No fim desta secção, leve os participantes a olhar de uma forma mais 

aprofundada para o Guia da MAT. Eles deverão ser capazes de seguir a 

tabela das respostas-exemplo como uma ferramenta extra para os ajudar 

a tomar decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos 

de Apoio 

A,B,C,D e E  

 

 

 

 

 

 

 

Guia da 

MAT 

páginas 3 a 

18 

 

12.30-13.30 ALMOÇO  

 

 

 

40 minutos  

 

 

 

 

 

 

Voltar à MAT  
 
Tentar cotar alguns exemplos 
 
Atividade 17 do MTC 
 
Nos mesmos grupos, peça a metade do grupo para se debruçar sobre o 
exemplo A e a outra metade para o fazer no exemplo B. Em seguida, os 
grupos devem refletir sobre qual a área da BESCLO que está a ser 
abordada.  
Quando tarefa é cumprida, deve ser pedido feedback a cada grupo em 
cada nível (poderão ler o guia de novo para ver que nível é que está a ser 
abordado).  
O Exemplo A é focado na área 3 da BESCLO e o mentorado não tem uma 
boa compreensão acerca do equilíbrio entre o dever de cuidar e o 
assumir riscos, nem o impacto negativo de não serem assumidos riscos. 
Para as questões 3.1. e 3.3., as pontuações poderiam ser 
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40 minutos  

baixas/inadequadas se esta fosse a única informação disponível.  
O Exemplo B relaciona-se com a área 7 do BESCLO (7.8) e BESCLO 1, dado 
que o mentorado aprova más práticas que são abusivas e não respeitam 
os valores de cuidado, logo, a pontuação para a questão 7.8 deve ser 0. E 
para a BESCLO 1 a pontuação deve ser 2/3. 
 

 

RA 4.2 - Avaliar o progresso do mentorado usando um leque variado de 
métodos 
Slide 31 Dois tipos de Avaliação 

Actividade 16 no MTC  

Atividade 16 
Em grupo alargado, no flipchart, faça uma lista de exemplos de avaliação 
formativa e sumativa.  
Neste caso, o seu objetivo é que os aprendentes foquem aspetos da 
avaliação formativa como as questões feitas ao longo das sessões, as 
observações sobre a forma como o mentorado desempenha o seu papel, 
as conversas que tem com o mentorado, as perguntas reflexivas que são 
feitas pelo mentor, assim como o pedido de mais trabalhos escritos e 
apresentações.  
A avaliação sumativa, por outro lado, só está completa quando se utiliza a 
MAT e após a realização do exame ECC. Os mentorados precisam de 
passar pelos vários tipos de avaliação ao longo de todo o projeto. 
 
RA 4.3 - Dar feedback ao mentorado relativamente ao progresso na 
utilização da BESCLO  
Atividade 17 
Nos mesmos grupos, peça a metade do grupo para se debruçar sobre o 
exemplo A e a outra metade para o fazer no exemplo B. Em seguida, os 
grupos devem refletir sobre qual a área da BESCLO que está a ser 
abordada.  
Quando tarefa é cumprida, deve ser pedido feedback a cada grupo em 
cada nível (poderão ler o guia de novo para ver que nível é que está a ser 
abordado).  
O Exemplo A é focado na área 3 da BESCLO e o mentorado não tem uma 
boa compreensão acerca do equilíbrio entre o dever de cuidar e o 
assumir  riscos, nem o impacto negativo de não serem assumidos riscos. 
Para as questões 3.1. e 3.3., as pontuações poderiam ser 
baixas/inadequadas se esta fosse a única informação disponível.  
O Exemplo B relaciona-se com a área 7 do BESCLO (7.8) e BESCLO 1, dado 
que o mentorado aprova más práticas que são abusivas e não respeitam 
os valores de cuidado, logo, a pontuação para a questão 7.8 deve ser 0. E 
para a BESCLO 1 a pontuação deve ser 2/3. 
 

Atividade 18 do MTC 
Em três grupos, peça aos participantes para considerarem um cenário e 
dar feedback em relação ao progresso do mentorado. Assim que todos os 
grupos terminarem, dê feedback a todo o grupo partilhando as suas 
respostas e impressões entre todos. Promova a discussão em grupo para 
garantir que os mentorados compreendem a importância de avaliar o 
progresso. 
 
Cenário 1 
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O seu mentorado trabalha nesta área há pouco tempo e começou o curso 
ECC recentemente. Completou o seu treino e formação com base no 
BESCLO 1 e nos Valores dos Cuidados na Área da Prestação Social. Na 1ª 
avaliação, o seu mentorado cotou zero neste domínio da BESCLO. 
Depois da formação com o mentorado e das conversas com ele, sentiu 
que tinha adquirido noções importantes relacionadas com os valores 
envolvidos na Prestação de Cuidados. Contudo, quando trabalham no 
mesmo turno, consegue observar que o mentorado não age 
completamente de acordo com estes princípios, ajudando o cliente a 
vestir-se e a preparar-se para o dia. 
Sabe que o cliente que apoia tem um enorme orgulho na sua aparência e 
sempre cuidou dela de forma autónoma. Quando o ajudam nesta rotina, 
estão a desvalorizar a sua contribuição dado que o que ela ouve é “Bem, 
hoje não vais sair, por isso não interessa o que vais vestir, pois não?” Esta 
abordagem confunde a pessoa que pediu ajuda para se pentear de forma 
a ficar com melhor aparência. Contudo, o mentorado responde a este 
pedido ajeitando o cabelo, de forma descuidada, com as suas mãos. 

 Que feedback daria ao mentorado, e como o daria, tendo em 
conta o seu progresso na área 1 do BESCLO? 

Neste cenário, os mentores devem destacar o facto de o mentorado não 

tratar o mentorado respeitando as suas escolhas e pedidos, o que não vai 

ao encontro dos valores defendidos pela BESCLO. Contudo, este feedback 

deve ser dado de uma forma construtiva, plena de feedback positivo nas 

áreas em que o mentorado teve um bom desempenho. 

Cenário 2 
O seu mentorado progrediu bem e de uma forma rápida nas várias áreas 
do BESCLO até agora, apesar de ter pouca experiência prévia na área. O 
seu instinto diz-lhe que ele está a completar as várias etapas depressa 
demais visto que o faz em metade da velocidade dos restantes colegas. 
O seu mentorado está agora a trabalhar na área 5 da BESCLO relativa à 
“Segurança no trabalho” e já completou a sua formação. Para além do 
trabalho nas várias áreas da BESCLO, também se encontra a completar 
uma diversidade de cursos através da sua instituição que serão essenciais 
para a sua profissão. Falta apenas completar 2 cursos, um em  “Primeiros 
socorros no local de trabalho” e outro sobre “Mobilização e 
Posicionamento”. Foi dito ao mentorado que não deve usar qualquer 
equipamento eletrónico de primeiros socorros até completar os cursos em 
falta. 
Organizou uma reunião com o mentorado para discutir o progresso 
alcançado e o mentorado disse que aguarda o início dos cursos que tem 
em falta. Disse “já sei que ainda não fiz o curso sobre Mobilização e 
posicionamento, mas o Tomás demonstrou-me como se faz e já sou capaz 
de cumprir esta tarefa.” Acrescenta, rindo, que “quase perdeu a Frederica 
esta manhã, ela quase que caiu da sua cadeira, mas correu tudo bem no 
fim, embora ache que ela tenha ficado assustada!”. Pelo que pode 
observar, o mentorado não vê qualquer inconveniente no que aconteceu. 

 Que feedback daria ao mentorado, e como o daria, de forma a 
promover a sua progressão na área 5 da BESCLO? 

Neste cenário, o mentorado está claramente a trabalhar de uma forma 
pouco segura e até perigosa, colocando os clientes utilizadores do serviço 
em risco de dano. Este feedback tem que ser dado direta e rapidamente. 
Contudo deve lembrar-se de dar o feedback de uma maneira construtiva 
dando também feedback positivo sobre as coisas que fez bem feitas. 
 
Cenário 3 

O seu mentorado esteve a trabalhar nas primeiras 3 áreas do BESCLO. 



  90 

 

Está prestes a começar a área 4, relativa ao treino e formação, e decide 
aplicar um questionário para avaliar o conhecimento dos conteúdos já 
dados. 
Pergunta ao mentorado para explicar quais são os valores do cuidado e 
ele responde muito bem e listando de forma clara o que cada um deles 
significa. Prossegue com perguntas da área 2, relativa à promoção da 
qualidade de vida, e pergunta o que significa correr riscos.  
O mentorado responde “As pessoas que apoiamos devem ser mantidas 
seguras em todos os momentos e é nosso dever garantir que não se 
magoam”. Volta a perguntar “E em relação aos direitos dos indivíduos?”, 
e o mentorado responde que “os indivíduos não devem ser autorizados a 
correr riscos porque se podem magoar, tal e qual acontece com as 
crianças, dado que não compreendem o perigo e é preciso protegê-los.”  

 Que feedback daria ao mentorado sobre a situação aqui 
descrita e em relação ao seu progresso na área 3 da BESCLO? 

Este mentorado esteve muito bem. Contudo esteve muito focado no 

“dever de cuidar” e menos nos direitos individuais do seu cliente de 

“correr riscos”. Precisará de tempo para explicar o equilíbrio que deve 

existir entre “dever de cuidar” e “direito a correr riscos”. Deve estudar 

onde existe potencial risco de dano e aí fazer a avaliação do risco. O 

feedback, mais uma vez deve ser dado de uma forma construtiva 

assegurando ser também um feedback positivo 

18.00 FIM  

 DIA CINCO  

09.00-10.20 

 

 

45 minutos 

RA 4.4 - Dar sugestões ao mentorado que permitam melhorar o seu 
desempenho e fazer progressos 
É importante que os mentorados compreendam que o feedback a dar 
deve ser um suporte que permita promover o seu desempenho e 
progresso. 
 
Actividade 19 
Nos mesmos grupos da atividade anterior, e utilizando os mesmos 
cenários da Actividade 18, cada grupo deve sugerir de que forma é que o 
mentor pode promover uma melhoria de desempenho.  

 

 

 

Fichas de 

apoio MTC 

34,35 e 36 

 

15 minutos  

 

 

 

20 minutos  

RA 4.5 - Registar as sessões de mentoria 
 
Depois de ter ensinado aos futuros mentores como avaliar o progresso 
dos seus mentorados, dar feedback e dar-lhes suporte sobre como 
podem melhorar, também precisam de registar as várias sessões de 
mentoria.  
Relembre-se de que todos os planos de acção devem ser SMART e o 
feedback dado deve ser BOOST (ver secções anteriores). 
As sessões devem ser: 

 Específicas: dirigir-se a uma área específica de melhoria; 

 Mensuráveis: para que se possa identificar o progresso; 

 Atingíveis: garantindo que os objetivos são alcançados; 

 Realistas: garantindo que os objetivos podem ser atingidos; 

 A Tempo: garantindo que o cronograma é cumprido. 
 

O feedback deve ser: 

 Equilibrado: o foco durante estas sessões deve ser equilibrado e 
cobrir várias áreas de vida do mentor, concentrando-se na forma 
como as competências podem ser desenvolvidas. 

Fichas de 

Apoio MTC 

26 a 28 

Ficha de 

Apoio MTC 

29 – Folha 

de registo 

mentor 

 

Slides MTC 

34 a 36  
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 Observável: versar sobre o comportamento observado; 

 Objetivo: referir-se às acções e objetivos através de descrições; 

 No timing certo: devolvido assim que possível, o que garante 
que o feedback será o mais preciso e incisivo possível. 
 

É essencial que os seus registos sejam: 

 Claros e concisos: o relatório deve ser de fácil leitura e concreto; 

 Precisos: Toda a informação deve ser precisa e detalhada; 

 De fácil leitura: evitar letra manuscrita; 

 Compreensível e com uma linguagem simples: garantindo que 
não utiliza abreviaturas ou jargões; 

 Consensuais para todas as partes: tanto o mentor como o 
mentorado devem concordar em relação ao que está escrito no 
sentido em que detalha de forma fiel os assuntos tratados em 
reunião; 

 Datados e assinado: garante a formalização do processo, do 
registo e de qualquer plano de acção. Também ajuda ao 
funcionar como registo de apoio a reuniões futuras.  

 R.A. 5 - Refletir sobre o seu próprio desempenho como mentor  
 
RA 5.1. Refletir sobre a sua prática como mentor 
É essencial que os mentores reflitam acerca do seu progresso e prática 
enquanto mentores. 
A prática reflexiva é promovida no sector da saúde e do cuidado social e 
é útil em qualquer sector de aprendizagem contínua. A prática reflexiva 
permite-nos refletir sobre o que fez, devia ter feito e irá fazer de 
diferente numa perspetiva de melhoria 

 
O slide mostra o ciclo reflexivo (Gibbs, 1988)2 e este pode ser uma boa 
estrutura de base a utilizar. O ciclo de reflexões consiste em:  

1. Descrever o que aconteceu? 
2. O que estava a pensar e sentir? 
3. O que foi positivo e negativo nesta experiência? 
4. Que sentido deu à experiência vivida? 
5. O que podia ter feito mais? 
6. Se acontecesse de novo, o que faria de forma diferente? 

 
Utilizar um diário pode ser uma boa forma de complementar este 
exercício, escrevendo acerca de imprevistos, focando os pontos acima 
descritos. Este diário serve apenas o próprio, pelo que há total liberdade 
para ser honesto acerca das reflexões e impacto emocional das 
experiências vividas. Este exercício é um suporte bom para desenvolver a 
compreensão acerca do próprio trabalho, enquanto se podem tentar 
recolher opiniões de outros e complementar a visão sobre o 
desempenho realizado. 
 
 

Atividade 20  
Em grupo, pergunte aos aprendentes como podem saber mais acerca do 
seu desempenho. Liste as respostas no flipchart. 
Nesta actividade pretende que os seus aprendentes pensem em:  

 Como ter feedback dos seus mentorados; 

 Utilizar um breve questionário específico para o efeito a 
preencher pelos mentorados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 37 do 

MTC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flip Chart e 

                                                           
2 Gibbs, G. (1988) Learning By Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods.  Oxford, UK. 
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 Se começarem o processo de mentoria sem expectativas 
nenhumas, podem ver os objetivos alcançados no fim do 
programa; 

 Podem receber feedback do seu coordenador; 

 Perguntar a opinião de pares e colegas; 

 Reler os registos das sessões de mentorias; 

 Ver as avaliações da MAT;  

 Consultar os resultados entre a 1ª avaliação MATe a 2ª e ver a 
diferença de pontuação;  

 Ver as percentagens obtidas no exame ECC. 
 
Todos estes aspetos ajudarão os aprendentes a refletir no seu 
desempenho enquanto mentores. 
Isto poderá ser também uma ajuda para os mentores estabelecerem 
objetivos claros e definir exatamente o que querem atingir. Por exemplo 
– Um resultado pode ser – o mentorado progredir através da BESCLO e 
ter sucesso no exame ECC… mas pode ser mais do que isso, pode ser o 
tomar consciência da importância da abordagem centrada nos direitos 
humanos no seu serviço para/com pessoas com deficiência. 

Olhando mais além, este mentor pode pôr em prática no seu próprio 
plano de ação como continuar a melhorar as suas boas práticas e/ou 
melhorar o seu papel enquanto mentor.  
 

Canetas  

 

 

 

10.20-11.00 

 

40 minutos  

Recapitulação dos Resultados de Aprendizagem 4 e 5 

Sessão de perguntas e respostas. 

• R.A. 4 Responder a dúvidas e resolver quaisquer questões  

Fazer perguntas em cada parte dos resultados da aprendizagem. 

Peça aos formandos para consultarem as questões adicionais do MTC 

para completarem. 

• R.A. 5 Responder a dúvidas e resolver quaisquer questões  

Fazer perguntas em cada parte dos resultados da aprendizagem. 

Peça aos formandos para consultarem as questões adicionais do MTC 

para completarem. 

 

11.00-11.30 Intervalo  

11.30-12.00 Recapitulação dos Resultados de Aprendizagem  

 Discussão e feedback sobre o MTC 

 Feedback sobre a avaliação da MAT  

Perguntas, respostas e resolução de problemas 

 

12.00-12.30 Apresentações  

Agora é a vossa vez! 

Cada mentor sénior, trabalha agora aos pares e prepara 2 

Actividades/Sessões que cubram, ao menos, um dos Resultados de 

Aprendizagem. Cada Resultado de Aprendizagem será sorteado.  

 

Cada actividade/apresentação deve durar aproximadamente 20 minutos. 

Dê, aproximadamente, 10 minutos para prepararem a sala. 

Nota: o objectivo será cobrirem o maior número possível de R.A. para 

que possam usufruir do benefício de verem diferentes abordagens.  
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12.30-13.30 Almoço  

13.30-17.00 Apresentações   

 FIM  
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FICHAS DE APOIO 

Encontra a seguir as fichas de apoio referenciadas no Guia do Formador.  
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FICHA DE APOIO 1, 2 E 3 

Compreender a BESCLO  
 
Os Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação de Cuidados na Área Social (BESCLO) 
abrangem as seguintes áreas temáticas: 

 

 1-Os Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

 Compreender a necessidade de promover os seguintes valores: Individualidade, Direitos, 
Escolha, Privacidade, Independência, Dignidade, Respeito, Parceria e Participação. 

 Compreender a necessidade de promover a igualdade de oportunidades para com as pessoas 
que apoia 

 Compreender a necessidade de apoiar e respeitar a diversidade e as diferentes culturas e 
valores. 

 Compreender a importância da confidencialidade. 
 Compreender os limites da confidencialidade. 

 

2- Promover a Qualidade de Vida das pessoas que apoia 

 Compreender a importância de conhecer a história, preferências, desejos, necessidades e 
capacidades da(s) pessoa(s) que apoia. 

 Assegurar-se que todas as ações têm por base o individuo apoiado (a necessidade de garantir 
que tudo o que faz é com base na pessoa que está a apoiar). 

 Compreender a necessidade de capacitar a pessoa que apoia de controlar a sua própria vida e 
fazer escolhas informadas sobre os serviços que lhe são prestados. 

 Perceber o impacto das Ajudas Técnicas na qualidade de vida e na participação dos indivíduos 
apoiados. 
 

3-Trabalhar com risco 

 Reconhecer que a pessoa que apoia tem o direito de correr riscos. 
 Identificar os princípios essenciais da avaliação de riscos. 
 Ter consciência do dilema entre permitir à pessoa apoiada correr riscos e o “dever da prestação 

de cuidados” 
 Compreender as próprias responsabilidades na gestão do risco. 
 Saber reportar (como informar) as pessoas relevantes sobre os riscos identificados. 

4-Compreender o seu papel como Prestador de Cuidados 

 Compreender o valor e a importância de trabalhar em parceria com cuidadores informais/ 
representantes (pessoas de apoio)/ outras pessoas significativas.  

 Compreender a importância de um bom trabalho de equipa. 
 Compreender a importância de seguir as práticas e procedimentos, enquadramentos legais, de 

acordo com a missão e objectivos da organização com quem trabalha. 
 Compreender as responsabilidades e limites da sua relação com os indivíduos apoiados. 
 Compreender a necessidade de ser fiável e digno de confiança. 

 

 

5-Segurança no trabalho 

 Saber como armazenar e eliminar com segurança substâncias e artigos que são nocivos para  a 
saúde. 

 Saber como avaliar os riscos relacionados com a mobilização e posicionamento de pessoas e/ou 

objetos. 
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 Conhecer técnicas seguras de mobilização e posicionamento de pessoas e/ou objetos. 

 Saber o que não está habilitado a/não lhe é permitido fazer em termos de mobilização nesta 

fase da formação. EX: não deve usar equipamento de mobilização e  manipulação sem ter 

recebido formação adequada. 

 Compreender como promover a segurança contra incêndios no seu local de trabalho.  
 Saber como atuar em relação a doença súbita ou acidente. 
 Conhecer técnicas básicas  de primeiros socorros. 
 Saber o que não lhe é permitido fazer em termos de primeiros socorros nesta fase da 

formação. EX: não deve tentar realizar nenhuma técnica de primeiros socorros para qual não 
teve formação prévia. 

 Conhecer as principais vias de infeção. 
 Saber como prevenir a disseminação de uma infeção. 
 Saber lavar as mãos adequadamente. 
 Saber como manter o seu local de trabalho seguro. 
 Identificar possíveis riscos para a sua segurança pessoal e bem-estar  local de trabalho, e 

formas necessárias  para minimizar o risco. 
 Conhecer as ajudas técnicas mais comuns, utilizadas para segurança dos indivíduos apoiados 

,dar exemplos de como e quando utilizá-las e quais os seus benefícios. 

6- Comunicar Positivamente 

 Saber o que é que motiva as pessoas para comunicar. 

 Reconhecer as principais barreiras de comunicação. 

 Compreender como o comportamento é uma forma de comunicação. 

 Compreender as formas básicas de comunicação verbal e não-verbal e como usá-las no local de 
trabalho. 

 Saber como usar o toque para promover a comunicação. 

 Compreender quando o uso do toque não é adequado. 

 Saber como registar informação de forma compreensível, relevante, clara e concisa, objetiva e 

verificável. 

  Orientação: A informação escrita deve ser legível;  a informação gravada deve ser audível. 

 Compreender a importância dos registos e o papel do trabalhador nos mesmos 

 

7- Reconhecer e responder aos abusos e negligência 

 Conhecer o significado dos termos: abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, abuso 
financeiro, abuso institucional, autonegligência, negligência. 

 Reconhecer os sinais e sintomas associados aos vários tipos de abuso/negligência. 
 Compreender a necessidade de reportar qualquer suspeita de abuso ou negligência 

relativamente ao(s) individuo(s) apoiado(s). 

 Saber quando e a quem reportar quando existe suspeita de abuso ou negligência. 

 Saber como actuar perante  uma denúncia de abuso feita pela(s)  pessoa(s)  apoiada(s). 

 Compreender que a sua principal responsabilidade é a segurança e bem-estar da(s) pessoa(s) 

apoiada(s). 

 Saber como e quando se deve informar sobre a falta de recursos humanos ou operacionais que 

possam afetar a prestação de cuidados em segurança. Exemplo: atuação inadequada do 

pessoal.  

 Entender o dever de denunciar práticas de colegas, que possam por em causa a segurança. 
Exemplo: não seguir os procedimentos definidos ou o plano de cuidados. 

 Saber o que fazer se seguiu as práticas e procedimentos da sua organização, denunciando 
suspeitas de abusos, negligências, dificuldades operacionais ou más práticas , enão foram 
tomadas quaisquer medidas. 

8-Desenvolvimento como Trabalhador 
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 Compreender a necessidade de adquirir competências  e conhecimentos para apoiar e 
desenvolver o seu trabalho. 

 Saber como usar de forma eficaz a supervisão interna e/ ou externa. 
 Conhecer os sintomas do stress. 
 Identificar formas de  evitar ou lidar com o stress negativo no local de trabalho. 
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FICHA DE APOIO 4 E 5  

Os Valores do Sector de Prestação de Cuidados 

Os principais valores que suportam o trabalho na prestação de cuidados são: 

 Direitos 
Garantir que os direitos individuais são respeitados em todos os momentos, especialmente quando um 

indivíduo não pode estar numa posição de assegurar-se que os seus direitos estão a ser respeitados. Isso 

inclui os direitos de igualdade e o direito de ser valorizado como indivíduo. 

 Individualidade 
Garantir que cada pessoa seja tratada de forma individual e não como se fosse apenas mais um no 

grupo. Encorajar a pessoa para ser ele próprio, para que desenvolva um sentido de identidade que é 

especial e único. 

 Escolha 
Poder escolher, não só as coisas mais básicas como o que vestir, o que comer, mas também mais 

complexas como onde morar e a maneira de viver a sua vida. 

 É necessário garantir que as pessoas a quem está a dar apoio compreendam as consequências das suas 

escolhas. Isto significa que eles estão a fazer escolhas informadas.  

 Privacidade 
Isto está intimamente ligado ao respeito e dignidade. Significa ter o seu próprio espaço. Deve garantir 

que a privacidade é mantida enquanto estiver a dar apoio ao indivíduo, em assuntos como cuidados 

pessoais ou finanças. 

 Independência 
Quando se trabalha no setor de cuidados, a tentação é querer “tomar conta” do indivíduo, o que pode 

sufocar a sua independência. A sua função é capacitar a pessoa por forma a desenvolver e manter a sua 

independência, tanto quanto possível. 

 Dignidade 
Está relacionada com a autoestima do indivíduo, proporcionar-lhe um grau de valor ou honra. Isto é 

alcançado através do desenvolvimento e expressão pessoal. A dignidade é promovida na forma como 

falamos para as pessoas e da forma como agimos para com os outros. 

 Respeito 
Está ligado à dignidade, e consubstancia-se em mostrar respeito e cortesia para com os outros. Garantir 

que, o que um indivíduo diz e faz, é importante. 

 Parceria 
Tabalhar em conjunto para atingir fins e objetivos comuns. Trabalhar em conjunto com as pessoas a 

quem presta apoio, com as suas famílias, amigo , colegas e outros profissionais. 

 Participação 
Trata-se de permitir que a pessoa possa fazer as coisas por si mesmo, dando-lhe uma sensação de 

confiança e competência. 

 Inclusão 
Trata-se de garantir que a pessoa a quem está a dar apoio esteja incluída nas atividades, faça escolhas e 

tome decisões em todos os aspetos das suas vidas. 

 Autodeterminação 
Autodeterminação significa ser o que quer ser, ter oportunidade de fazer escolhas  para que isso 

aconteça. É importante encorajar os indivíduos para que tenham autodeterminação, para que possam 

fazer escolhas e tomar decisões sobre as suas vidas. 
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FICHA DE APOIO 6 E 7 

 

Modelo Médico da Deficiência 

De acordo com este modelo, as pessoas com deficiência são definidos pela sua doença ou condição 

médica. As avaliações médicas servem para regular e controlar o acesso a prestações sociais, habitação, 

educação, lazer e emprego. O modelo médico considera a pessoa com deficiência como dependente e 

que precisa ser curada ou cuidada. A pessoa com deficiência é vista como problemática, eles não podem 

cuidar de si mesmos, eles não podem tomar decisões, eles estão doentes e precisam de ajuda, eles 

precisam de cuidados médicos. 

 

A pessoa com deficiência é o problema, não a sociedade. O controlo sobre as suas vidas reside 

firmemente com os profissionais; as suas escolhas estão limitadas às opções fornecidas e aprovadas 

pelo especialista. Pensa-se que é a pessoa com deficiência que se deve adaptar à forma como a 

sociedade é construída e organizada, a pessoa com deficiência é o problema, não a sociedade. 

 

Este modelo é fortemente rejeitado pela maioria das pessoas com deficiência e as pelas Organizações 

que os apoiam. No entanto, ainda influencia muitas atitudes em relação às pessoas com deficiência. 

 

Modelo Social da Deficiência 

 

O Modelo Social da Deficiência é uma abordagem baseada nos direitos civis de deficiência 

desenvolvidos por pessoas com deficiência na década de 1970 e 1980. 

 

Este modelo está centrado na remoção de barreiras que impedem as pessoas com deficiência de viver 

uma vida plena e ativa. Estas barreiras são muitas e variadas e podem levar à discriminação 

institucional, por exemplo: 

Edifícios são construídos para que as pessoas com deficiência não possam entrar. 

Informação é feita de modo a que as pessoas com deficiência não possam usar. 

Atitudes e estereótipos sobre as pessoas com deficiência impedem que estas tenham a mesma 

igualdade de oportunidades que as pessoas sem deficiência. 

Os serviços especiais são criados para mantê-los separados de todos os outros. 

 

O Modelo Social da Deficiência pode alcançar a igualdade para as pessoas com deficiência através de: 

 Criação de edifícios mais acessiveis. 

 Criação de  informação em formatos mais acessíveis. 

 Desafiar esteriótipos e suposições. 

 Terminar com serviços segregados. 

 Permitir que as pessoas com deficiência façam coisas por elas próprias. 

 Permitir que as pessoas com deficiência tenham direitos perante a Lei. 

 Garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados. 
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FICHA DE APOIO 8 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência 
 

A Convenção da ONU, sobre os direitos das pessoas com deficiência, não define novos direitos, esta 

apenas coloca na lei o que existe. 

 

Expõe claramente e de forma incondicional que, as pessoas com deficiência, tenham igualdade de 

acesso e direito ao pleno e efetivo gozo de todos os direitos humanos. 

 

O objetivo da Convenção da ONU é: 

Promover, proteger e assegurar o pleno e equitativo exercício de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 

dignidade inerente. 

 

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU define a deficiência de acordo com o 

modelo social da deficiência e não com o modelo médico. Ela fala sobre o que pode prejudicar as 

pessoas com deficiência quando tomam plenamente o seu papel na sociedade. A Convenção olha para o 

que a sociedade precisa de mudar, de modo a fazer os ajustes razoáveis no sentido de ajudar a superar 

essas dificuldades - estes são discutidos em detalhe - a fim de tonar acessíveis os edifícios, os 

transportes, a educação, o emprego, a habitação etc. 

 

Existem 8 princípios orientadores para a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (um 

marco histórico na garantia e promoção dos direitos humanos de todos os cidadãos e em particular 

das Pessoas com Deficiência): 

1-O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer escolhas 

próprias, e a independência das pessoas 

2-Não discriminação 

3-Completa e efectiva participação e inclusão social 

4-Respeito pela diferença e aceitação de pessoas com deficiência como parte da diversidade humana 

e da humanidade 

5-Igualdade de oportunidades 

6-Acessibilidade 

7-Igualdade entre homens e mulheres 

8-Respeito pelas capacidades de desenvolvimento das crianças com deficiência e respeito pelo direito 

das crianças com deficiência de preservar as suas identidades 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_opportunity
http://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality
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FICHA DE APOIO 9 

BESCLO 2 - Promover a qualidade de vida das pessoas apoiadas 

 

Cinco passos para um planeamento centrado na pessoa: 

 
1. A pessoa está no centro - um planeamento centrado na pessoa está enraizado em princípios de 

direitos, independência e escolha. Exige ouvir cuidadosamente a pessoa e resulta numa escolha 

informada sobre o modo como um indivíduo quer viver, que apoio/ prestação de cuidados melhor se 

adequa ao indivíduo.  

 

2. Os membros da família e os amigos são parceiros plenos – o planeamento centrado na pessoa 

põe a pessoa no contexto da sua família e comunidade. As contribuições que os amigos e família podem 

dar são reconhecidas e valorizadas e criam um fórum para negociar criativamente conflitos sobre o que 

é seguro, possível ou desejável para melhorar a vida do indivíduo. 

 

3. O planeamento centrado na pessoa reflete as capacidades deste – o que é importante para a 

pessoa (agora e para o futuro) e especifica o apoio de que precisa para fazer uma contribuição 

valorizada para a comunidade. Os serviços são prestados no contexto da vida que um indivíduo escolhe 

e não encaixando-os em “compartimentos”. 

 

4. O planeamento centrado na pessoa constrói um compromisso de ação partilhado que 

reconhece os direitos de um indivíduo. É um processo contínuo de trabalho conjunto para fazer 

alterações que a pessoa e aqueles que lhe são próximos concordam que irá melhorar a sua qualidade de 

vida. 

 

5. O planeamento centrado na pessoa leva a uma escuta, aprendizagem e acção contínua e ajuda 

a pessoa a conseguir o que quer da vida. Aprender com o planeamento pode não apenas informar os 

indivíduos, mas pode afetar a prestação de serviços como um todo e informar e inspirar outros a 

alcançar grandes feitos. 
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FICHA DE APOIO 10 

Apoio ativo (‘análise de tarefa’) 

Quando se está a apoiar um indivíduo de uma forma centrada na pessoa ao ajudá-lo a realizar tarefas e 

atividades do quotidiano para que cada pessoa consiga participar. Isto consegue-se fazendo uma análise 

da tarefa, dividindo tarefas e atividades em pequenas etapas, adaptando-as permitindo que a 

participação do individuo apoiado aumente.  

 

Frequentemente, as pessoas com deficiência têm estado e continuam a estar em ambientes onde o 

pessoal de apoio sabe que aquela pessoa irá levar muito tempo a completar uma tarefa ou sabendo que 

a irão achar difícil, realizá-la-ão por ela. A pessoa não se encontra envolvida de todo! Pelo contrário, a 

tarefa pode ser alterada para se tornar mais acessível. Um exemplo pode ser: O José que usa cadeira de 

rodas para se deslocar e tem um uso limitado dos braços, consegue contudo segurar coisas com a mão e 

deslocar objectos a uma curta distância. O pessoal normalmente posicionaria o James no salão ou a ver 

TV enquanto a sua refeição está a ser preparada, assumindo que ele não pode ser envolvido na tarefa.  

Contudo usando métodos de apoio ativos, incluiria o James na confeção da refeição. Assegurando-se de 

que ele está na cozinha e que quando prepara a comida ou os legumes ele está envolvido quando 

possível. Pode acontecer que um membro da equipa descasque as batatas, mas James pode pô-las uma 

a uma no tacho. 

Isto ocorreria com um conjunto de tarefas domésticas quotidianas e outras atividades. Esta é uma 

mudança na forma de pensar! 

Capacitar o individuo a fazer escolhas informadas 

Não se refere apenas a oferecer escolhas aos indivíduos com quem trabalha, mas também assegurar-se 

de que estes compreendem as consequências das escolhas que fazem. 

Estas escolhas podem envolver riscos. Por riscos queremos dizer a possibilidade de alguém ou algo ser 

magoado ou ferido. Este dano pode ser tanto físico como emocional. Os indivíduos só podem 

compreender efetivamente o que é correr riscos se compreenderem as consequências de correr riscos. 

Esta compreensão sobre escolha e risco está diretamente relacionada com a emancipação. Ao ajudar os 

indivíduos a fazerem escolhas informadas está a capacitá-los para tomarem o controlo das suas vidas.  

É importante que ao apoiar um indivíduo a fazer escolhas não se permita influenciar a decisão deste 

baseando-se nos seus sentimentos e opiniões pessoais. Nem sempre é fácil fazer isto, especialmente se 

a escolha é sobre alguma coisa que é importante para si. 

Pode envolver a pessoa no processo de “avaliação do risco” ajudando-o a compreender as suas escolhas 

e as consequências dessas escolhas. 

A “avaliação do risco” e o “dever de cuidado” serão tratados em secções posteriores. 

Algumas organizações têm um acordo contratual com as pessoas que prestam o seu serviço. Este inclui 

o seu plano individual, lista os serviços que irão receber. Isto é acordado pela pessoa e pelo prestador 

de serviços, progenitor/ cuidador/ e é atualizado e monitorizado regularmente. Esta é uma forma que 

permite aa pessoa uma escolha esclarecida sobre o serviço que recebe. 
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FICHA DE APOIO 11 

 

Qualidade de vida 

Fazer escolhas esclarecidas está intimamente ligado à “qualidade de vida”.  

A qualidade de vida é importante para todas as pessoas, com ou sem deficiência. Para as pessoas com 

deficiência o conceito de qualidade de vida tem as suas raízes nos movimentos de normalização e 

inclusão e influenciou o desenvolvimento de legislação, políticas e programas que ambicionam melhorar 

a vida das pessoas com deficiência. 

Qualidade de vida é um conceito universal que é experienciado individualmente por cada pessoa. É um 

constructo complexo e multidimensional, sempre influenciado por fatores pessoais e ambientais.A 

qualidade de vida tem tantos componentes subjetivos como objetivos, mas é primariamente a perceção 

da pessoa que reflete a qualidade de vida que ele/ela experiencia. É muito mais uma questão da 

experiência subjetiva dos indivíduos.Na verdade, o conceito de qualidade de vida não tem qualquer 

significado para além do que a pessoa sente e experiencia. O conceito é tão relevante para as pessoas 

com qualquer tipo de deficiência como para todas as outras pessoas da sociedade. 

Schalock (1990), um dos principais pesquisadores no campo da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência, define qualidade de vida como: “O resultado de indivíduos alcançando as necessidades 

básicas e respondendo às responsabilidades básicas nos ambientes da sociedade (família, escola e 

trabalho). Indivíduos que são capazes de alcançar as necessidades e responder às responsabilidades de 

forma satisfatória param o próprio e para os outros significativos nos ambientes da comunidade, 

experienciando uma elevada qualidade de vida nestes ambientes”. 

A qualidade de vida está a ser cada vez mais usada para planear, prestar e avaliar serviços destinados a 

pessoas com deficiência. O conceito de qualidade de vida encontra-se intimamente ligado à abordagem 

do planeamento centrado na pessoa. 

O Grupo de Pesquisa de Interesse Especial da Associação Internacional para o Estudo Científico das 

Deficiências Intelectuais (IASSID) apresentou a sua compreensão consensual sobre a conceptualização, 

medição e aplicação do conceito de qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual (Dezembro 

2002). Concordaram que a qualidade de vida: 

  É composta pelos mesmos fatores e relações para as pessoas com deficiência que são 
importantes para as pessoas sem deficiência; 

 É experienciada quando as necessidades e desejos da pessoa se concretizam e quando tem a 
oportunidade de alcançar o enriquecimento da vida num domínio maior da vida; 

 Tem componentes subjetivos, bem como objetivos, mas é primariamente a perceção da 
pessoa que reflete a qualidade de vida que ele/ ela experiencia; 

 Baseia-se em necessidades, escolhas e controlo individual; 
 

É um constructo multidimensional influenciado por fatores pessoais e ambientais, tais como as relações 

íntimas, a vida familiar, amizades, trabalho, bairro, vila ou cidade de residência, habitação, educação, 

saúde, padrões de vida e o estado da nação do indivíduo.  

Existem oito domínios nucleares da qualidade de vida (estas oito áreas são as mais comummente 

citadas da qualidade de vida): 

 Bem-estar físico; 

 Bem-estar emocional; 

 Relações interpessoais; 
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 Bem-estar material; 

 Desenvolvimento pessoal; 

 Autodeterminação; 

 Inclusão social; 

 Direitos 
Ser capaz de fazer escolhas na nossa vida contribui para que vivamos uma vida plena e feliz. Uma “vida 

com qualidade”. Uma vida sem ser possível fazer escolhas, faz-nos ficar sem confiança, tornamo-nos 

dependentes de outros para tomar decisões, o que por sua vez aumenta a nossa falta de confiança, que 

irá consequentemente afetar a autoimagem e a autoestima do indivíduo, isto torna-se então uma 

espiral de declínio, resultando num indivíduo que não consegue fazer escolhas, tomar decisões e 

assume um papel passivo e impotente. 

É a espiral descendente em direção à impotência, por não ter escolhas, ter uma baixa autoimagem, 

baixa autoestima, incapaz de fazer escolhas, autoimagem ainda mais pobre, autoestima ainda mais 

baixa, sem confiança culminando na incapacidade em fazer escolhas e tomar decisões, assumindo um 

papel passivo e tornando-se impotente. 
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FICHA DE APOIO 13 

BESCLO 3 Trabalhar com o Risco 

 

Dever da Prestação de Cuidado 

Quando está a apoiar ou a cuidar de pessoas, tem o dever de se assegurar que estas não se colocam em 

perigo, não põem outros em perigo, nem o põe a si em perigo. 

“Dever da Prestação de Cuidado” é uma responsabilidade de todos os que trabalham ou são voluntários 

na prestação de cuidados ou de apoio, isto não inclui apenas trabalhadores da área da saúde e 

prestação de cuidados tais como: enfermeiras, terapeutas, médicos, professores, animadores, líderes de 

coletividades (ex. escuteiros) e a polícia, etc.  

A razão principal pela qual o “dever da prestação de cuidado” é tão importante é por assegurar a 

segurança da pessoa e daqueles à sua volta. 

Como cuidador deve sempre agir tendo em conta os melhores interesses dos indivíduos que apoia. 

Para capacitar os indivíduos apoiados para fazer escolhas tem de ter a certeza de que eles 

compreendem plenamente as consequências dessas escolhas. 

Frequentemente, as escolhas que fazemos envolvem riscos, por riscos entendemos a possibilidade de 

alguém ou algo ser ferido ou magoado; pode ser tanto um ferimento físico como emocional. Os 

indivíduos só podem compreender realmente o que é correr um risco se compreenderem as 

consequências de correr esse risco. Fazemos isto ao avaliar o risco e envolvendo os indivíduos nesse 

processo. 

O nosso “dever de cuidado” possibilita-nos pensar sobre a segurança daqueles com quem trabalhamos. 

As nossas responsabilidades significam que temos de considerar o impacto das nossas ações ou até da 

falta delas em cada indivíduo com quem trabalhamos. 

O dever da prestação de cuidado surge em muitas áreas do nosso trabalho - a mais comum é quando 

pensamos na saúde e segurança e na salvaguarda de adultos vulneráveis, de que falamos noutras 

secções desta formação. Contudo, o dever da prestação de cuidado cobre todos os aspetos da vida dos 

indivíduos com quem trabalhamos, desde os deveres que tem de assumir até ao equipamento que pode 

precisar de usar para levar a cabo o seu trabalho em segurança. 

Para manter o dever de cuidado deve: 

 Manter o seu conhecimento e competências actualizadas; 

 Prestar o serviço dentro dum padrão que qualquer pessoa razoável esperaria; 

 Saber o que fazer para assegurar que o serviço que presta é realizado em segurança; 

 Manter registos rigorosos, tal como solicitado pelo empregador; 

 Apenas delegar ou aceitar trabalho se for seguro fazê-lo; 

 Proteger informação confidencial, excepto quando entra em conflito com o interesse público 
ou segurança. 

 Dilemas que podem ocorrer: 

 Quando está a olhar para as suas responsabilidades tendo em conta o seu dever de cuidado e 

está a capacitar os indivíduos com quem trabalha para fazer as suas escolhas e tomar decisões, 

é inevitável que haja conflitos. Especialmente se um indivíduo que está a apoiar escolhe fazer 

algo que acredita que o irá pôr em perigo! 

 As dificuldades surgem quando os indivíduos que apoiamos fazem escolhas com as quais não 

concordamos. Isto pode acontecer porque sente que a escolha é errada ou tem o 

pressentimento de que o porá numa posição em que pode ser magoado física ou 

emocionalmente. 

 Conflitos e dilemas aparecem em todos os aspetos das nossas vidas, não apenas no trabalho. 

As dificuldades surgem quando não está confiante que a pessoa que toma a decisão 
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compreende plenamente as consequências dessa decisão. O seu papel é o de assegurar que a 

pessoa compreende as consequências da tomada de decisão. 

 Ao apoiar indivíduos quando eles estão a tomar decisões pode incluí-los na avaliação de quão 

arriscada é a escolha ou decisão. Ao fazer isto faz a avaliação do risco. 
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FICHA DE APOIO 14 

BESCLO 3 Trabalhar com o Risco 

 

O que é a avaliação do risco? 
 

É quando olha para a situação, pondera todos os riscos e pensa em formas de reduzir ou eliminar os 

riscos. 

Quando realiza uma avaliação do risco deve perguntar-se: 

Quão grave é o mal potencial? 

Por exemplo, ao atravessar a rua, há a possibilidade de ser atingido por um carro. O ferimento potencial 

é sério, desta forma, o risco é elevado. 

 

É provável? 

Aqui pensa em como é provável que o mal aconteça. Ao atravessar a estrada, por exemplo, a 

probabilidade será elevada se a estrada for muito movimentada, se for uma estrada do interior pouco 

movimentada a probabilidade será inferior. 

 

Posso reduzir algum dos dois? 

Se tanto o risco, como a probabilidade são elevados pode não valer a pena correr o risco, a não ser que 

consiga ter forma de reduzir um dos dois. Voltando ao exemplo da estrada, pode reduzir o risco de ser 

atingido por um carro assegurando-se de que atravessa nas passadeiras. Quanto maior for o mal 

potencial, maior a probabilidade, maiores precauções são necessárias. 

 

Ainda assim vale a pena correr o risco? 

Após ter considerado a seriedade e a probabilidade de dano, as precauções que pode tomar e os 

benefícios de correr o risco, precisa de decidir se o risco, mesmo tomando precauções, é demasiado 

elevado de correr. 

É também importante considerar a seriedade das possíveis consequências.  

• Pode o mesmo resultado ou objetivo ser alcançado ao realizar uma atividade menos arriscada?  
• Pode ser dividida em passos mais pequenos?  
• Pode envolver outros? 

 

Finalmente, quando existem riscos envolvidos na realização de uma atividade particular, deve decidir-se 

o quão importante é a atividade, é algo que a pessoa pensa que quer fazer ou é vista como uma parte 

significativa do seu desenvolvimento? Em que medida a pessoa implicado valoriza a atividade ou é algo 

que os funcionários apreciam? 
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FICHA DE APOIO 15 

BESCLO 3 Trabalhar com o Risco 

O que deve ter em conta para avaliar o risco?  

Como profissional de saúde ou da área social, tem a responsabilidade de analisar os riscos e minimizar 

os perigos envolvidos para as pessoas com quem trabalha. Pode haver diferentes maneiras para fazê-lo 

e a sua Organização deve ter procedimentos detalhados. No entanto, os princípios da avaliação de risco 

devem incluir: 

 Avaliação e registro dos possíveis riscos, isso incluirá a observação da natureza e do nível de 

risco e a gravidade do dano potencial a todos aqueles que possam estar envolvidos. 

 Discussão sobre quaisquer riscos com o indivíduo em questão e ajudá-lo a compreendê-los (e, 

se adequado, com a sua família ou tutor). Isso pode incluir avaliar a capacidade que o indivíduo 

tem de tomar decisões.  

  Verificar cuidadosamente o que acontece para monitorizar os efeitos ao assumir o risco de 

modo a: avalie e registe para referência futura se o risco era, na verdade, muito grande, 

considere outras maneiras de alcançar o mesmo fim, ou pense em quaisquer adaptações que 

possam ser feitas. 

 Identificar a forma que os possíveis danos podem tomar, o que geralmente é o primeiro passo 

para evitá-los. Isso pode incluir: danos físicos para o indivíduo ou outros, aflição, 

aborrecimento, raiva ou constrangimento para o indivíduo ou outras sanções sociais que 

podem ser aplicadas por familiares, amigos ou membros do público ou danos à propriedade. 

Registar e comunicar decisões sobre a tomada de risco 

Registar e comunicar decisões sobre a tomada de risco é essencial porque: 

 Assegura que todos os envolvidos sabem o que está a acontecer e porquê, tanto em 
acontecimentos presentes como futuros, onde diferentes funcionários podem estar envolvidos. 

 Assegura que o seu superior hierárquico ou colegas sabem das decisões que tomou e porquê; 

 Permite-lhe que planeie o apoio e formação necessários, antes da realização da atividade, 
durante a atividade e depois; 

 Ajuda também a planear acontecimentos futuros que envolvem risco. 
Sempre que possível, as decisões que envolvem riscos ou conflitos/ dilemas devem ser tomadas no 

contexto de planos centrados na pessoa. Devem incluir a pessoa implicado e quaisquer outros que 

possam vir a envolver-se. É particularmente importante articular e comunicar com as famílias sobre o 

que está a tentar alcançar e como o está a configurar. Registe sempre rigorosamente o que aconteceu e 

pense cuidadosamente sobre o apoio que terá se algo correr mal! 

  



  109 

 

 

FICHA DE APOIO 16 

BESCLO 3 Trabalhar com o Risco 

Exemplo de um Modelo de Avaliação de Riscos  
 
Qual é a gravidade do Possível dano?  
Aqui está a considerar que a gravidade do dano pode ter sido algo aconteceu, considerando a 
pontuação de 1 a 10, sendo 10 o mais grave de tudo  
 
Qual a probabilidade?  
Aqui está a considerar sobre a probabilidade que o dano pode ocorrer.  
Considerando a pontuação de 1 a 10, sendo 10 o maior impacto de todos.  
 
Traçar as pontuações no gráfico abaixo:  
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Depois de ter considerado o impacto e a probabilidade, observe os quadrados abaixo para 
verificar o seu significado.  
 
Se o risco for:  

 Alto Impacto e alta Probabilidade (verificar área)  
 
Nesta área, devem ser tomadas ações para reduzir o risco; se não se conseguir reduzir o 
impacto ou a probabilidade significativamente, então a atividade não deve avançar.  
 

 Somente alto Impacto ou alta Probabilidade (área mais clara)  
 
Nesta área também é necessário reduzir a probabilidade ou o impacto. Em seguida poderá 
decidir-se se a atividade poderá prosseguir.  
 

 Baixo Impacto e baixa Probabilidade (área branca)  
 
Esta área tem risco baixo e pode considerar ações para reduzir mais os riscos. A atividade pode 
entretanto avançar.  
 
 
Pode perguntar-se se com as ações que considerou aplicar para reduzir o risco: valerá a pena 
correr o risco?  
Uma vez que olhou para o impacto e para a probabilidade do dano, para as precauções que 
tomou e os benefícios de correr o risco, deve então decidir se o risco, apesar das precauções 
consideradas, continua muito alto para ser tomado.  
 
 

LEMBRE-SE: todas as avaliações de risco devem ser registadas, assinadas e datadas. 
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ACTIVIDADES 

Encontra a seguir as Actividades referenciadas no Guia do Formador.  
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BESCLO 1. Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

 

Actividade 1 

Pense em 3 formas diferentes, através das quais os documentos das Nações Unidas o convenceriam a 

agir de maneira diferente no futuro em relação à promoção da inclusão social das pessoas com 

deficiência. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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BESCLO 1. Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

Atividade 2 

Imagine que é transportado a milhares de quilómetros de distância da zona da sua residência para 

um ambiente cultural diferente. Como explicaria a sua cultura a alguém que nunca a experimentou 

ou ouviu falar sobre a mesma? Pense sobre as quatro áreas abaixo enumeradas e faça anotações 

dos seus pensamentos: 

1 Suas suposições e crenças 

básicas, como por exemplo, se 

acredita em Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Seus valores e o que considera a 

"norma", como por exemplo, «a 

maioria das pessoas trabalha». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Todos os símbolos visuais da 

sua cultura, como por exemplo, 

as mulheres usam um “sari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Comportamentos ou ações que 

possam informar alguém sobre 

sua cultura, como por exemplo, 

festas religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora pense em como se sentiria se, 

por tudo isto, fosse discriminado. 
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BESCLO 1. Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

 

Actividade 2 

Pense nos valores referidos na BESCLO 1, pensando como estes valores o podem ajudar a trabalhar 

numa forma centrada na pessoa, complete o quadro: 

 

Valor Qual o seu significado? Qual o seu contributo para ajudá-lo a trabalhar de 

uma forma centrada na pessoa? 
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BESCLO 1. Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

Atividade 3 

 

Imagine que tem um colega novo no seu serviço. Sabe que ele provém de uma cultura diferente e que 

nunca ouviu falar sobre ela.  

Tendo isto em consideração responda às seguintes questões. 

 

1 Como é que se prepararia para esta 

situação? 

 

 
 
 
 
 
 

 
2 Como recolheria informação sobre a 

forma como essa cultura valoriza os 

cuidados sociais? 

 

 
 
 

 
 
 
 

3 Que formas práticas usaria para 

encontrar essa informação? 
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BESCLO 1. Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

Atividade 4 

Modelo Médico versus Modelo Social. Preencher os espaços em branco da tabela abaixo. 

Modelo Médico  Modelo Social 

 A deficiência é um problema da sociedade, 

a sociedade tem de mudar. 

 

 

As pessoas com deficiência precisam de 

cuidados 

 

 

 

 

 

As pessoas com deficiência precisam de 

adaptações 

 

 

 

 

 

 A sociedade deve ajustar-se 

 

 

 

A medicação é a “cura” 

 

 

 

 

 

Os profissionais de saúde são os 

especialistas  

 

 

 

 

O profissional é quem detém o controle  
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 Os edifícios devem ser projetados para 

serem acessíveis a todos 

 

 

Informação inacessível 

 

 

 

 

 

 A educação deveria ser inclusiva 

 

 

 

Há atitudes preconceituosas da sociedade 

que levam à discriminação. 
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BESCLO 1. Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

Atividade 5 

Leia o cenário seguinte e faça anotações sobre o que poderia fazer nesta situação: 

A Ana não se estava a sentir bem e decidiu ir ao seu médico de família. Enquanto esperava pela sua 

vez, reparou numa figura familiar que se dirigia para a sala de espera. Era Sofia, uma jovem que 

conhecera através do seu trabalho na área da prestação de cuidados. 

Sofia tinha deficiência intelectual e problemas de saúde mental, vivia de forma independente, com 

apoio ocasional: Tendo uma razoável autonomia ao nível das suas finanças, conseguia fazer algumas 

coisas como por exemplo, pagar as suas contas mensais e ir às compras. 

Durante o tempo que esteve à espera, Ana observou Sofia a dirigir-se à receção segurando uma 

embalagem de medicamentos vazia. 

Ela perguntou educadamente à rececionista se a poderia ajudar, pois precisava de mais medicação. 

Para choque de Ana, a rececionista olhou rudemente para Sofia e deu-lhe um pedaço de papel em 

branco e uma caneta, dizendo: "Está aqui este papel, vá até àquele canto e escreva o que precisa, 

com o seu nome, data de nascimento e nome do seu médico!” 

A rececionista, embora um pouco stressada, não parecia estar a agir da mesma forma com os outros 

pacientes. O Centro de Saúde estava cheio, mas não havia necessidade para a rececionista ter tido 

aquela abordagem com Sofia. 

Sofia ficou a olhar perplexa para a rececionista, quando esta de forma impaciente gesticulou para ela 

se afastar da mesa. Apenas neste momento é que Sofia olhou para Ana e, reconhecendo-a, pediu a 

sua ajuda. 

1 Como é que agiria?  

 

 

 

 

 

 

2 Agiria de forma imediata? 

 

 

 

 

 

 

3 Haveria algo que faria 

depois? 
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BESCLO 1. Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

Atividade 6 

Imagine que estava prestes a ter um acidente vascular cerebral, que poderia (temporariamente) 

necessitar de usar uma cadeira de rodas e que ficaria incapaz de falar. Profissionais de apoio teriam 

de o visitar todos os dias para o ajudar na sua vida quotidiana; uma enfermeira, um fisioterapeuta, 

bem como o seu médico, precisariam de o visitar duas vezes por semana.  

Todas estas pessoas precisariam de obter informações sobre si, a fim de cumprir o programa de 

recuperação e as suas novas necessidades. 

O que é que 

partilharia com todas 

estas pessoas a 

trabalhar consigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existiria alguma coisa 

que NÃO partilharia 

com eles? 
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BESCLO 1. Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

Atividade 7 

Escreva um resumo das políticas do seu empregador e procedimentos de confidencialidade: 

Será que sabe o que fazer se 

suspeitar que o princípio da 

confidencialidade foi  

indevidamente violado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde encontrou estas 

informações? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quem deve reportar 

violações de 

confidencialidade? 
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BESCLO 1. Valores do Sector de Prestação de Cuidados  

Atividade 8 - FRANCISCA 

Francisca tem 20 anos de idade e tem deficiência motora desde que teve um grave acidente de viação 
quando ainda era adolescente. A sua deficiência implica o uso de cadeira de rodas para se deslocar e 
tem também limitações nos membros superiores embora, com bastante dificuldade, consiga segurar 
objetos.  
A Francisca necessita de ajuda para as suas necessidades pessoais. No entanto, ela tem facilidade no 
discurso e na comunicação e o seu nível de compreensão é excelente, apesar de levar algum tempo a 
processar a informação para dar respostas.  
Ela tem tido apoio dos seus pais desde o acidente e até recentemente eles têm tido pouco apoio por 
parte dos Serviços Sociais.  
No ano passado, a mãe de Francisca magoou-se nas costas e por esse motivo tem tido dificuldade em 
dar o apoio adequado à sua filha. Por esse motivo a Francisca começou a ter apoio domiciliário de 
manhã e à noite.  
O apoio domiciliário é composto por uma equipa de 3 elementos em turnos rotativos. Esta situação 
tem corrido muito bem e a Francisca adaptou-se muito bem quer à equipa quer à ideia de não ser 
sempre a sua mãe a cuidar dela, porque quando isso acontece ela sente-se como se fosse uma 
criança. A mãe de Francisca parece estar com alguma dificuldade em aceitar que outras pessoas 
cuidem da sua filha.  
A Francisca tem uma irmã, Joana, que ajudou a cuidar dela até sair de casa quando entrou para a 
faculdade. Francisca manteve o seu círculo de amizades desde a sua adolescência, antes do acidente. 
Ela entrou para o Liceu local (com algum apoio do mesmo), o que tem contribuído para manter o seu 
círculo de amigos.  
A família de Francisca está ativamente envolvida na igreja Cristã e frequenta o local todas as semanas; 
juntam-se em pequenos grupos, como grupos de oração. Os pais de Francisca sempre a incluíram nas 
suas atividades com a igreja.  
Francisca, recentemente decidiu que o seu desejo é viver de forma independente, ela quer mudar-se 
para um apartamento seu. Ela compreende a sua posição financeira e sabe que, os benefícios a que 
tem direito e um trabalho a tempo parcial, consegue sobreviver financeiramente. Confidenciou este 
desejo à irmã Joana que a compreendeu e apoiou nesta decisão. Contudo, os seus pais estão contra, 
pois pensam que a sua filha não sabe o que é viver sozinha e acham que não saberá cuidar de si 
mesma, uma vez que eles é que providenciam toda a ajuda de que ela precisa.  
Os pais acham que ela ficará muito vulnerável a atos de abuso e negligência pois não conseguirá 
tomar conta de si mesma. Eles estão intransigentes sobre esta posição pondo em causa a 
autoconfiança da Francisca.  
Imagine que faz parte da equipa de apoio e que Francisca confidenciou a sua vontade de se mudar, 
detesta a igreja e os grupos de que faz parte e que mal pode esperar para ter a sua casa e não ter que 
lá voltar. Ela sente ciúmes da irmã Joana por ter entrado na faculdade e por nunca ter de voltar para a 
casa dos pais desde que conseguiu um emprego na cidade. Sente que os seus pais aceitaram a 
mudança da irmã sem argumentarem.  
Mas ela tem receio pela negatividade dos seus pais e por isso está na iminência de ceder à vontade 
deles e ficar em casa. Ela diz-lhe que se sente “presa” e que não consegue sair daquela situação.  
 

O que é que deveria fazer?  

 

 

De que forma é que pode 

apoiar Francisca? 
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Deverá tentar falar com os pais 

de Francisca? 

 

Em que áreas dos “Valores da 

Prestação de Cuidados” é que 

este cenário está inserido? 

 

Existem políticas e 
procedimento organizacionais 
que precisa conhecer quando 
está a lidar com este tipo de 
situação?  
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Atividade 8 - GERALDO 

Geraldo é um senhor de 66 anos com deficiência intelectual. Toda a sua vida adulta residiu numa 
grande instituição e tem sido feliz lá, uma vez que também não conhece outra realidade.  
O Geraldo tem tido uma rotina habitual, trabalha na equipa de jardinagem que faz manutenção dos 
jardins da instituição durante a semana e socializa com outros residentes 3 noites por semana num 
clube de convívio.  
No entanto, a instituição está a ser encerrada e todos os residentes têm que se mudar. Foi feito muito 
trabalho para que os residentes estejam prontos para a mudança. O Geraldo participou em diversas 
reuniões com as pessoas de apoio, para definir o tipo de lar em que quer morar.  
O pai do Geraldo faleceu quando ele era criança e a mãe há 10 anos atrás. A sua tia é a sua única 
familiar e gere um pequeno fundo que é utilizado para colmatar quaisquer necessidades adicionais, 
como roupa, passeios e férias.  
O pessoal de apoio falou com a tia do Geraldo para saber a sua opinião acerca da mudança, porém ela 
vive a muitos quilómetros de distância e nos últimos 10 anos tem tido pouco contacto com o 
sobrinho, apenas enviando algumas cartas, postais de aniversário e boas festas e respectivos 
presentes. Ela referiu que queria apenas o que fosse melhor para o Geraldo.  
Foram realizadas várias ações para assegurar que todos os indivíduos que vão partilhar instalações 
estarão bem emparelhados e para que se conheçam antes de se mudarem.  
Na mudança, alguns dos atuais colaboradores da instituição irão mudar-se com os residentes para as 
novas instalações, mas haverá também entrada de novos colaboradores. Recentemente o Geraldo 
confidenciou-lhe as suas preocupações sobre a mudança, referindo que não gosta de uma das 
pessoas com quem vai partilhar a casa.  
A nova residência será numa grande propriedade geminada nos subúrbios da cidade. Haverá 4 
pessoas a viver numa casa e ao lado habitarão mais 3 pessoas da instituição. Além das suas 
preocupações com uma das pessoas com quem vai morar, o Geraldo diz também não gostar da casa, 
repetindo 'Não há jardim...". No entanto, há um pequeno jardim nas traseiras da propriedade e um 
jardim maior na casa ao lado. 

O que deve fazer acerca do 
que o Geraldo lhe disse?  
 

 

 

 

O que pode ser feito para 

apoiar o Geraldo na mudança? 

 

Que valores da prestação de 

cuidados estão presentes 

neste cenário? 

 

Que politicas e procedimentos 

podem ser relevantes neste 

cenário? 
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BESCLO 2 - Promover a qualidade de vida das pessoas apoiadas 

Atividade 10 

Procurando trabalhar de forma centrada na pessoa, porque é que é importante saber alguns dados 

sobre a pessoa que você está a apoiar.  

Considere as áreas abaixo indicadas: 

Porque é que é importante saber sobre a pessoa que se está a apoiar: 

Historial 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

Necessidades 

 

 

 

 

 

 

Desejos 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 
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Preferências 

 

 

 

 

 

 

Existe outra área que 

deveria considerar? 
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Atividade 11 

Trabalho Individual 

Centrado sobre os valores abordados na BESCLO1, preencha a tabela abaixo, no sentido de abordar a 

forma como esses valores ajudá-lo-ão a trabalhar de uma forma centrada na pessoa. 

Valor  O que significa? Como isso poderá ajuda-lo a trabalhar de 

uma forma centrada na pessoa? 
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Atividade 12 

Pense sobre as coisas que são realmente importantes para si na sua vida. 

(Preencher a coluna da esquerda). 

Agora, pense sobre as pessoas que você apoia, quais são as coisas que são importantes nas suas 

vidas? 

Coisas importantes na sua vida Coisas importantes nas vidas daqueles que 

apoiamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem algumas diferenças? 
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Atividade 13 

Imagine o modo como pode ajudar as pessoas descrevendo, na tabela, a forma de se envolver nas 

tarefas diárias. 

Indivíduo 

 

Como fazer as coisas de modo a que eles possam 

participar? 

O João tem deficiência intelectual e não 

percebe os perigos na cozinha. Como 

pode o João participar na preparação 

das torradas para o café? 

 

 

O Rui tem problemas de saúde mental e 

acha difícil concentrar-se em qualquer 

tarefa por mais de 5 minutos. Como 

pode ajudar o Rui de forma a participar 

na concepção do seu próprio chá? 

 

 

A Dina mora com duas outras senhoras 

num ambiente apoiado. A Dina não 

gosta de limpezas e tem medo do 

aspirador. Como pode fazer com que a 

Dina participe nas tarefas de limpeza? 

 

 

A Joana tem limitações na mobilidade 

nos membros superiores e é utilizadora 

de cadeira de rodas,. Como pode ajudar 

Joana a participar na lavagem de roupa? 
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Atividade 14 

Preencha os espaços em branco de modo a que a espiral seja positiva, em que o resultado seja o de um 

indivíduo emocionalmente feliz com boa auto-estima e que tem o poder de fazer escolhas. 

 

 

  

Bem estar Emocional 
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Atividade 15 
A Francisca, com a ajuda da sua irmã e amigos, tem ganho confiança suficiente para enfrentar os seus 
pais no sentido de os convencer a deixarem-na mudar de casa.  
Os seus pais têm tido dificuldade em lidar com a situação, mas Francisca é persistente.  
A Francisca irá em breve mudar-se para um apartamento e você faz parte da equipa que lhe irá 
prestar apoio.  
 

Como procederia para definir quais 

serão as necessidades de apoio da 

Francisca? 

 

 

Que áreas considerariam?  

A que questões precisariam de 

responder? 

 

Pensem nas coisas que precisariam fazer 

para garantir que a independência da 

Francisca será assegurada e encorajada. 

 

 
 



 
 

 

Plano Centrado na Pessoa para Francisca 

 

Nome: Francisca Costa Marques  
 
Data de Nasc. 12.12.1993  
 
Morada: Rua das Charretes, Apartamento 26,  
Sintra,  
 
Educação  
Francisca, aos 18 anos, terminou o Ensino 
Secundário com distinção  
 
Emprego  
Gostaria de encontrar trabalho a tempo parcial 

na área da administração 

 

Médico: Dr.º João Pacheco, Consultório Parque 
das Conchas, Telefone 92.345 6789  
 
Assitente: Dr.ª Filomena Fradique, Clínica do 
Lombo, Telefone: 92.134 5685  
 
Francisca não consegue usar os membros 
inferiores e tem limitações ao nível dos 
membros superiores, o que foi consequência 
de um acidente de viação, onde sofreu um 
traumatismo craniano e lesão vertebro-
medular aos 15 anos. Funções cognitivas 
limitadas por redução na velocidade de 
processamento, tendo um bom nível de 
conhecimentos e de compreensão. Usa cadeira 
de rodas elétrica modelo Z*26. Não tem 
controlo de esfíncteres e tem um cateter 
colocado.  
 
Medicação:  
Francisca toma a medicação sozinha, não 
precisa de ajuda  
Xxx xxx Medicação para epilepsia  
Xxxxx doses 30 mg duas vezes ao dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família e Amigos  

 

Mãe: Doroteia Marques  

Pai: Joaquim Marques  

 

Francisca tem ambos os pais, que estão bem de 

saúde e visitam-na regularmente, vivem a 15 

minutos da casa de Francisca  

 

Morada: Rua dos Assobios, nº 25, Sintra  

 

Telefone: 21.934.1223  

Telemóvel: 96.778.8991  

 

Irmã: Joana Marques, que vive a 2 horas de 

distância, mas mantem contacto regular , quer 

telefónico quer presencial  

 

Morada da irmã: Rua das Bandeirolas, 14, 

Marinha Grande  

 

Telefone: 262.345668  

Telemóvel: 93.7777898  

 

Outros familiares que a visitam:  

Tia Júlia e tio Damião  

Tia Felícia  

 

 

Amigos:  

Irina Bomtempo  

Samuel Fresco  

Frederico Samora  

Rita Oliveira  

Tânia Jonas 
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Apoio  
 
Necessita de apoio para se levantar e deitar-se 
na cama, tomar banho, vestir e higiene pessoal.  
Apoio 4 horas por dia, mais 6 horas 2 vezes por 

semana. 

 

 

 

 

Finanças 

 A Francisca gere as suas próprias finanças e 

recebe todos os benefícios a que tem direito. 

Os pais fizeram um seguro de vida.  

Última revisão2012 

 

 

 

Cultura/ religião  
Os pais de Francisca são cristãos e frequentam a igreja fazendo parte de grupos da igreja, Francisca já 
expressou a sua crença em Deus mas não pretende seguir os passos dos seus pais. A família ficou 
descontente com esta vontade.  
Francisca é vegetariana, mas apenas porque não aprecia carne e não crença ou questão relativa a morte 
dos animais.  
Francisca bebe álcool com moderação.  
Não Fuma.  
Francisca tem uma família unida e solidária, no entanto, a mãe tornou-se dominadora e tem dificuldade 

em aceitar a independência de Francisca e por isso trata-a como uma criança. Isso faz com que mãe e 

filha tenham alguns conflitos, a sua irmã Joana é o seu apoio quando surgem problemas. 

Hobbies e outros interesses.  
Francisca gosta de socializar, sair para beber e 
comer com os amigos. Gosta de ir ao cinema, 
especialmente ver filmes de ação e comédia.  
Gosta de música e de ir a concertos, 
especialmente os Coldplay.  
 

Francisca faz os seus próprios cartões e gosta 

de fazer outras coisas mas necessita de apoio 

devido à sua limitação 

 
 Nas férias Francisca gosta de viajar e conhecer 
o Mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desejos e aspirações  
Francisca gosta de gozar a vida ao máximo, não 

gosta de coisas que a impeçam de se divertir. 

Lida muito bem com as limitações de seu 

corpo. Ela adora ter sua própria casa. Quer ter 

um emprego a tempo parcial e gostaria de fazer 

formação. Francisca pensa que trabalhar a 

tempo inteiro pode ser difícil devido às suas 

complicações de saúde, mas espera que isso 

possa ser possível no futuro. Gostaria de ser 

“Gerente de escritório”. Adoraria ter um 

namorado e, a longo prazo, casar e ter filhos, se 

possível, ou adotar. Quer que os seus pais 

aceitem o facto de ser adulta e por isso precisar 

de ter a sua própria vida. Apoia campanhas 

locais sobre a defesa dos direitos das pessoas 

com deficiência. 

 

 

 

 

 

 

Data: xx – xx -xx  Data de Revisão: xx – xx –xx  
Assinatura:……………………………………  

Função: ………………………………… 



 
 

Atividade 16 

A mudança do Geraldo já ocorreu e agora ele mora numa bonita casa com outras 3 pessoas. A 
mudança acabou por ser um pouco apressada, pois a propriedade onde estava a instituição foi 
vendida. A nova casa foi rapidamente acabada e decorada, usando um esquema de cores, para 
facilitar. 
Apesar das questões levantadas pelo Geraldo acerca de uma das pessoas, ele mudou-se com essa 
pessoa. 
Todos os residentes estão a adaptar-se bem, excepto o Geraldo que tem um comportamento que 
sugere que não está feliz. Ele deambula pelo quarto e não quer sentar-se na sala comum ou descer 
para as refeições. Quando o Geraldo vivia na instituição e estava preocupado ele costumava 
deambular pelo quarto, mas tinha dificuldade em falar sobre o que o perturbava. Habitualmente, 
eram os colaboradores e os outros residentes que iam descortinando qual era o problema. Agora 
apenas dois colaboradores conhecem o Geraldo, os restantes são novos ou trabalhavam noutros 
serviços da instituição. 
 

O que se deve fazer para assegurar que 

as necessidades e vontades do Geraldo 

estão a ser atendidas? 

 

 

 

 

Que áreas devem ser consideradas?  

Que questões devem ser levantadas?  

Reflita sobre aquilo que a equipa poderá 

fazer para se assegurar que o Geraldo se 

adapta à sua nova casa. 

 

 



 
 

Plano de Apoio Centrado na Pessoa – Geraldo 

 



 
 

BESCLO 3 Trabalhar com o Risco  

Atividade 17 

Cenário A 

David tem 35 anos tem deficiência motora. Uma equipa de assistentes ajuda-o com as suas 

necessidades diárias. David é solteiro e gostaria de ter uma relação, no entanto, ele ainda não 

encontrou ninguém.  

Na avaliação de David, consta que ele gostaria de ter uma experiência sexual e pede para que isso seja 

incluído no seu Plano Centrado na Pessoa. Ele sente que esta é uma parte importante na sua vida e que 

a equipa o deveria ajudar a alcançar este objectivo. 

João é um dos assistentes pessoais de David.  

João é um homem casado, com filhos pequenos e um católico praticante. Ele estava na reunião de 

avaliação e ouviu o que David disse nessa reunião. No entanto, quando ele lê as notas da reunião de 

revisão, percebe que este assunto ficou omisso. Quando João menciona isso ao seu chefe, ele diz que 

considera que não é adequado incluir esse assunto nas notas da reunião ou no Plano de David. 

João está agora a confrontar-se com um dilema:  

 

 Deve a experiencia sexual ser incluída no Plano de David?   
 

 Deverá ele desafiar a sua chefia?  
 

 João também considera que as relações extraconjugais são erradas.  
 

 Qual é o dever do João na prestação de cuidados? 
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Atividade 17  

Cenário B 

Adelaide dá apoio social e apenas está no seu posto de trabalho há 3 semanas. Ela trabalha numa 

pequena residência com quatro pessoas com necessidades profundas e complexas. 

Ela foi colocada na residência pelo seu chefe que a envia para uma formação de mobilização e 

manuseamento. Durante a sua formação, o formador afirma que toda a transferência que é feita por 

uma grua deve ser efetuado por duas pessoas presentes em todo o processo. Adelaide está preocupada, 

pois na casa onde trabalha, raramente existem duas pessoas disponíveis para transferir qualquer 

pessoa. Isto porque existem apenas dois funcionários de serviço para os quatro residentes e um dos 

residentes tem comportamentos violentos pelo que não pode ser deixado sozinho em segurança.  

Adelaide coloca várias questões sobre esta situação durante a formação, mas o instrutor afirma 

claramente que deve existir sempre duas pessoas. 

O instrutor aconselha que se não houver duas pessoas disponíveis para a tarefa, ela deveria preencher 

um "formulário de ocorrência" e informar o seu superior. Este, por sua vez, deveria enviar os 

formulários à Direção que, então, deveria olhar para a situação e tomar medidas necessárias, como 

contratar mais pessoal, para que a tarefa fosse efetuada em segurança. 

Adelaide regressa no dia seguinte ao seu local de trabalho, informando o seu chefe de que o formador 

tinha insistido que a tarefa de transferir pessoas utilizando uma grua deveria ser efetuada por duas 

pessoas. 

Este explica que no atual contexto tal era impossível, pois isso deixaria sem apoio outros residentes e 

que poderiam acontecer acidentes o que causaria desconforto aos outros utentes durante o tempo que 

ficariam sozinhos. 

Se ela preenchesse o "formulário de ocorrência", os Diretores não iriam colocar mais pessoal, apenas 

colocariam um aviso: “Utilizar apenas com duas pessoas”, apesar de não ter pessoal suficiente para 

fazer isso. 

 

Adelaide tem um conflito aqui: por um lado, o formador diz que é uma questão de saúde e segurança e 

que ela não deve realizar a tarefa sozinha, por outro lado, o seu chefe diz que não é bom para os 

residentes ficarem sozinhos, e que devido à falta de pessoal ela deveria efetuar aquela tarefa sozinha. 

 

   O que é que faria se fosse a Adelaide?  
 

 Qual é a responsabilidade de Adelaide sobre o dever de cuidar? 
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Atividade 17  

Cenário C 

Sofia trabalha como pessoa de apoio de Susana. 

Susana é uma senhora que tem sérios problemas de saúde, tem uma doença respiratória crónica que 

cria sérias dificuldades à sua vida quotidiana. Susana tem um aparelho de oxigênio em casa para usar 

quando está com dificuldades em respirar. 

Susana é uma senhora muito determinada, que aos 69 anos de idade, olha para as restrições que a sua 

doença coloca de forma muito frustrante. Sofia visita Susana duas vezes por dia, ela gosta de visitar 

Susana porque ela é uma pessoa muito divertida. Sofia gosta realmente de Susana. 

Recentemente, Susana começou a que utilizar uma cadeira de rodas nas suas deslocações , mas devido 

à sua doença, Susana cansa-se rapidamente, o que a impossibilita de passear muito longe de casa. 

Susana começou a pedir a Sofia para levá-la ao jardim para poder fumar o seu cigarro, pois não quer 

fazê-lo dentro de casa pois a sua filha fica sempre chateada com ela. 

Susana sabe que fumar só agrava os seus problemas de saúde, mas não se importa. Sofia tenta 

sensibilizar Susana para este facto, ao que esta responde: "Eu tenho poucos prazeres na minha vida 

agora, deixa-me gozar o meu cigarro enquanto posso. " 

 

• O que é que Sofia deveria fazer?  

 

• Qual é a responsabilidade de Sofia sobre dever de cuidar? 
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Atividade 18 

Juntar 4 grupos 

Divida a sala em quatro grupos, peça a cada grupo para considerar um dos seguintes personagens para o 

ajudar na tarefa de atravessar uma rua (o cenário seria uma estrada numa área em construção, com 

uma velocidade máxima de 30 Km/hora com tráfego médio). 

 

Os personagens são: 

 Um Ouriço 

 Uma criança de 7 anos (sozinha) 

 Um adolescente 

 Um adulto  

Cada grupo tem que considerar o seguinte: 

A probabilidade de o personagem ser atropelado ao atravessar a rua.  

 

O impacto do personagem ser atropelado ao atravessar a rua.  

 

Usando o gráfico da página seguinte como guia, copie a tabela para um papel flip chart. 

 

Marcar as pontuações de cada grupo no gráfico. (de 1 a 10, sendo 10 o mais provável) 
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Actividade 18 - Conclusão: 

 Alto Impacto e Alta Probabilidade (área marcada) 
Os personagens desta área devem ter tomado medidas para reduzir o risco, se as ações não 

reduziram o impacto ou a probabilidade significativamente, então, a atividade não deve ter lugar 

 Alto Impacto ou Alta Probabilidade apenas (área listrada) 
Os personagens desta área também precisam tomar medidas para reduzir a probabilidade ou o 

impacto. Após definir as ações, a decisão de atravessar a rua pode ser tomada. 

 Impacto ou Probabilidade Baixa (área em branco)  
Os personagens desta área estão em risco muito mais baixo, poderá ainda considerar ações 

para reduzir o risco. A atividade, nesta situação, provavelmente ocorrerá. 
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Atividade 19 

Leia o cenário abaixo descrito e responda às questões 

João tem deficiência motora resultado de um grave acidente de viação há alguns anos atrás. Ele é um 

utilizador de cadeira de rodas. João tem apoio de algumas pessoas na sua vida diária, uma vez que 

tem dificuldades com a sua higiene pessoal, cozinhar, fazer as compras, etc. 

Esta semana ele faz 18 anos, o que significa que já está com a idade legal para consumir álcool. 

Pretende ir à cidade pelos seus próprios meios para se encontrar com os seus amigos para 

comemorar e tomar uma bebida. 

Durante o dia o João tem bastante autonomia, utiliza regularmente a mesma empresa de táxis e 

conhece bem a cidade. Os seus amigos têm mantido contato com ele desde o acidente. No entanto, 

existe a preocupação de às vezes eles se esquecerem de que o João tem limitações, o que os torna 

um pouco irresponsáveis. 

Quais são os riscos associados 

com a ida de João à cidade 

com os seus amigos? 

 

Quais são os benefícios para 

o João ter esta atividade? 

 

Quais são os impactos 

negativos de impedir o João 

de realizar esta atividade? 

 

Existem medidas que 

poderiam ser tomadas para 

reduzir os riscos 

identificados? 
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Atividade 19 

Leia o cenário abaixo descrito e responda às questões 

Maria é uma senhora idosa que vive sozinha na sua própria casa há  10 anos desde a morte de sua 

mãe. Maria tem deficiência intelectual porém, vive de forma independente, sem apoio dos serviços 

sociais. No entanto, ela tem bons vizinhos que olham por ela e ajudam-na com o elevador, levam-na à 

igreja e auxiliam-na nas compras da mercearia. 

Todas as segundas feiras, Maria gosta de apanhar o autocarro para ir às compras. Isto é uma parte 

importante da sua rotina diária. 

Contudo, nos últimos meses, os vizinhos têm vindo a notar um deterioramento na sua mobilidade de 

tal forma, que Maria mal consegue aguentar-se em pé. Em várias ocasiões, Maria foi encontrada no 

chão, a caminho de casa, claramente incapaz de fazer a viagem completa. 

Quais são os riscos associados ao facto 

de Maria manter a sua rotina de 

segunda-feira? 

 

 

 

 

 

Quais são os beneficios de Maria fazer 

estas viagens? 

 

 

 

 

 

Quais poderão ser as consequências 

negativas de a fazer parar com as 

viagens? 

 

 

 

 

O que é que poderia ser feito para a 

ajudar a reduzir o risco identificado? 
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Actividade 20 – Francisca  

A Francisca já se mudou para o seu apartamento e tem uma boa equipa de apoio, que a acompanha 

várias horas por dia para garantir o seu bem-estar.  

Francisca gosta do seu apartamento e ficou contente por poder decorá-lo ao seu gosto. Ela tem um 

grupo de amigos que a visita com alguma regularidade e que a leva também a sair para almoçar ou 

beber um copo.  

Parece ter-se adaptado muito bem à mudança e gosta sobretudo de estar sozinha em casa, pois pode 

ver os seus programas favoritos na TV e decidir as horas a que se deita.  

Os seus pais continuam a insistir com Francisca para abandonar a ideia de morar sozinha, sobretudo a 

sua mãe que telefona todos os dias para verificar se a sua filha está bem.  

Em alguns aspetos, a equipa de apoio considera que o facto de a mãe telefonar pode ser um bom 

suporte emocional, mas, por outro lado, sentem que Francisca a considera algo intrusiva. Isto 

acontece porque a Francisca deu à mãe uma chave de reserva para que ela pudesse usá-la em caso de 

emergência, porém a sua mãe utiliza-a para entrar no apartamento a qualquer hora do dia.A mãe de 

Francisca avisa quando está a caminho do seu apartamento, ela simplesmente entra. Numa 

determinada ocasião, a Francisca estava a vestir-se, com a ajuda da equipa de apoio, depois de ter 

tomado um duche quando a sua mãe entrou no seu quarto sem avisar. Francisca ficou envergonhada 

com a atitude da sua mãe, apressadamente cobriu-se com uma toalha e exaltou-se dizendo à mãe 

para sair imediatamente. A mãe não compreende este comportamento, pois ainda recentemente era 

ela que apoiava a Francisca.  

Esta situação foi a ‘gota de água’ para Francisca que informou a sua equipa de apoio que não queria 

mais que a mãe ficasse com uma chave extra da sua casa, e que a partir de agora a sua mãe teria que 

bater à porta como outra pessoa qualquer.  

A equipa, porém, considera que esta vontade pode ser um problema, porque já aconteceu Francisca 

ter um ataque epiléptico quando estava sozinha no apartamento. Foi a mãe de Francisca que a 

encontro e, numa das vezes, ela tinha caído da sua cadeira de rodas, pouco antes da sua mãe chegar. 

Foi a mãe que a colocou na posição lateral de segurança até a Francisca recuperar. A preocupação é o 

que fazer se esta situação voltar a acontecer. 

Quais os riscos associados?   

Qual seria o impacto na vida 

de Francisca se não 

encontrarem uma solução 

para este problema?  

 

Quem envolveria na 

avaliação dos riscos?  
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Actividade 20 – Geraldo  

Geraldo 

O Geraldo está atualmente a viver na sua casa nova e ainda com dificuldade em relacionar-se com um 
dos seus companheiros de casa, pois a questão ainda não foi resolvida, mas parece começar a 
adaptar-se. Contudo, está a surgir outro problema.  
O Geraldo foi recentemente diagnosticado com diabetes tipo 2 e está a tomar medicação para tentar 
controlar os níveis de glicémia. Ele também tem que ter cuidado com a alimentação e deve reduzir o 
consumo de açúcar. Os colaboradores despenderam algum tempo a explicar ao Geraldo quais os 
alimentos prejudiciais e quando alguém lhe pergunta quais os alimentos que pode comer e os que 
deve evitar, ele consegue listá-los corretamente. Para garantir que o Geraldo está a controlar os 
diabetes, ele tem um aparelho para medir os níveis de glicemia. Ele tem que fazer esse controlo 3 
vezes por dia: antes do pequeno-almoço, antes do almoço e ao deitar. Para ajudar o Geraldo a 
compreender a diabetes os colaboradores da residência e do hospital explicaram-lhe que números 
devem aparecer no medidor de glicémia e quais são indicadores negativos se aparecerem.  
Três vezes por semana o Geraldo trabalha como voluntário num centro de jardinagem, o que ele 
adora. Esta é uma excelente oportunidade para o Geraldo, pois ele sentia falta do seu trabalho com 
os jardineiros da instituição. O Geraldo está no centro de jardinagem das 10.30 às 15.30 nos três dias 
em que vai, pelo que o centro lhe dá o almoço na sua cafetaria.  
O Geraldo é bastante independente, vai para o centro de jardinagem autonomamente e não 
necessita de apoio enquanto lá está. No entanto, quando faz os testes de glicemia nos dias que vai 
trabalhar, o teste da manhã está bom, mas o da tarde está muito elevado. Ao ser questionado acerca 
da alimentação que faz no centro de jardinagem, ele diz que faz uma alimentação saudável e que não 
come alimentos com açúcar.  
O Geraldo começou a ficar agitado por ser questionado constantemente e diz que sabe o que fazer, 
que tem cuidado e que está bem. Os colaboradores não estão seguros de que o Geraldo compreenda 
a seriedade das consequências para a sua saúde se continuar, frequentemente, a ter níveis de 
glicemia tão elevados. Para tornar as coisas mais complicadas, o centro de jardinagem deu a 
possibilidade ao Geraldo de frequentar o espaço 5 dias por semana, uma vez que ele gosta e eles 
estão muito satisfeitos com o seu trabalho.  

O que podem as pessoas de apoio fazer para 

assegurar que a sua saúde não se deteriora? 

 

Usando a metodologia usada na formação, façam 
a avaliação de risco relativa à ida do Geraldo para 
o centro de jardinagem.  
 

 

Pensem acerca do impacto e probabilidade do 

que pode correr mal. Os grupos devem comparar 

os resultados atribuídos. 

 

Que medidas se podem implementar para 

minimizar os riscos? 
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BESCLO 4 – Compreender o seu papel como Prestador de Cuidados 

Actividade 21 

Olhe para os valores sobre cuidados que consideramos no início da formação. Como é que seria no 

passado?  

Completar o quadro a seguir: 

Como foi/serão  

para as pessoas os 

nossos apoios no 

que diz respeito a: 

20  anos atrás 10 anos atrás Daqui a 10 anos 

Direitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escolhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Independência 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respeito 
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Dignidade    

Inclusão 

 

 

 

 

   

Lembre-se de que as coisas vão continuar a mudar. Considera que isso pode ter impacto sobre o seu 

papel no local de trabalho? 
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Actividade 22 – Francisca  

Francisca tem estado a viver sozinha no seu apartamento há 1 ano e tem corrido tudo muito bem. Os 
seus pais começaram a aceitar a sua independência e o facto de ser seguro.  
Recentemente Francisca tem tido problemas de saúde, o que tem feito com que receba regularmente 
visitas de um médico e de uma enfermeira. Está chateada com toda esta situação, sobretudo por não 
poder sair com os seus amigos com a frequência com que o fazia. Ela também tem recebido mais 
ajuda da equipa de apoio porque não tem conseguido completar tarefas que anteriormente realizava.  
A sua mãe ofereceu-se para ajudar mas Francisca mostra-se inflexível em relação a aceitar. A mãe de 
Francisca não aceita a recusa da sua filha em aceitar a sua ajuda. A irmã de Francisca visita-a 
regularmente e compreende os seus pais, principalmente o comportamento da sua mãe.  
Os amigos de Francisca também têm dado apoio e visitam-na regularmente. Um dos seus amigos 
convidou-a para uma festa em sua casa e uma vez que ela não se estava a sentir muito bem, poderia 
ficar em casa dele porque existe um quarto a mais com uma casa de banho privada. Ele disse à 
Francisca que ela poderia ir para a cama quando estivesse cansada. Francisca está inclinada a aceitar 
o convite, apesar de saber que ainda está doente.  
Francisca afirma claramente que sabe o que quer fazer e entende que não está bem, mas não quer 
perder uma oportunidade de se divertir, uma vez que já perdeu vários aniversários. Ela diz que a 
decisão é sua!  
Entretanto, quando o médico a visitou conversou com dois membros da equipa de apoio e deu a 
entender que Francisca precisaria pelo menos de 1 mês para recuperar correctamente. A sua mãe 
também acredita que a sua recuperação irá ainda levar mais algum tempo. Os membros da equipa de 
apoio gostam realmente de Francisca e querem ajudá-la o máximo que puderem.  

O que é que a equipa pode 

fazer para apoiar Francisca na 

sua decisão relativamente à 

festa? 

 

O que é que a equipa precisa 

de fazer para se assegurar 

que a Francisca esteja bem?  

 

Existem políticas e 

procedimentos que a equipa 

deve seguir numa situação 

destas? 

 

Se Francisca abordar um 

membro da equipa para ir 

com ela de forma informal, 

como amigo, mas também 

como apoio de emergência, 

poderá ser bem visto aceitar 

uma situação destas? 
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Numa situação destas o que 

deve ser considerado? 
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Actividade 22 – Geraldo 

Na casa onde o Geraldo vive, ainda há conflitos entre ele e outro residente. Esta é a pessoa com 
quem o Geraldo não queria partilhar a casa desde o início. O desagrado do Geraldo com esse colega, 
o Tomás, de repente parece ter aumentado de intensidade. Aparentemente o Tomás não exprimiu 
quaisquer sentimentos negativos relativamente ao Geraldo.  
Como o sentir do Geraldo se intensificou, você reparou que ele começou a gritar e a ficar perturbado 
com o Tomás de cada vez que este lhe dirige a palavra. Outros colaboradores com quem faz turno, 
zangaram-se com o Geraldo e mandaram-no parar, explicando que o seu comportamento estava 
errado. Mandaram-no sair da cozinha e ficar longe do Tomás.  
Estes colaboradores fazem turno juntos com frequência e na instituição já trabalhavam com o Tomás 
e outro residente, o Jaime, parecendo favorecer ambos. Quanto a si, é um novo membro na equipa 
que veio de outro serviço de Vida Apoiada (apoio residencial).  
Você encontra o Geraldo no andar de cima muito triste e agitado, a andar de um lado para o outro 
muito perturbado. Passa algum tempo a falar com ele, tentando perceber por que razão ele não gosta 
do Tomás e porque motivo essa incompatibilidade piorou recentemente.  
O Geraldo acaba por lhe dizer que há algum tempo que não gosta do Tomás, porque quando viviam 
na instituição o Tomás foi à sua sala e atirou o rádio ao chão, estragando-o, porque não gostava do 
barulho. O Tomás fugiu de volta para a sua casa e o Geraldo teve problemas com os funcionários que 
pensaram que tinha sido ele, pois o Tomás mentiu. Agora, no início desta semana, enquanto o 
Geraldo estava a ouvir música na sala comum, o Tomás entrou e disse que ia partir o leitor de cd’s. 
Pegou nele para o atirar, mas entrou um funcionário porque ouviu o Geraldo gritar e o Tomás disse-
lhe que o Geraldo o estava a tratar mal. O Geraldo está realmente farto e não quer ter mais 
problemas, por isso pede-lhe que não diga nada a ninguém.  
Quando vai verificar os registos dos funcionários relativos ao dia em que o Geraldo diz que isto 
aconteceu, não há registo deste incidente em nenhuma das entradas recentes. 

O que pode fazer para ajudar o Geraldo a curto 
prazo? 
 
 
  

 

- Pode fazer alguma coisa para resolver esta 
situação em definitivo? 
 
 
 

 

- Na sua organização há políticas e 
procedimentos que sejam relevantes para a 
forma de lidar com esta situação? 
 
 
 

 

Há alguma coisa que possa fazer para ajudar a 
equipa de colaboradores? 
 
 

 

BESCLO 5. Segurança no trabalho 

Actividade 23 

Reflicta sobre os primeiros socorros. 

Individualmente, pense no que deveria fazer em cada das seguintes situações: 

Incidente O que é que deveria fazer? 

1. Uma pessoa desmaiou 

enquanto estava no local de 

trabalho e não parece estar a 
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respirar. Como reagiria? 

 

Existe alguma coisa que você não 

tem permissão para fazer numa 

situação destas nesta fase da sua 

formação? 

 

2. Uma pessoa desmaiou no seu 

local de trabalho, ele está a 

respirar mas precisa de ser 

colocado na posição de 

recuperação. Como reagiria? 

 

Existe alguma coisa que você não 

tem permissão para fazer numa 

situação destas nesta fase da sua 

formação? 

 

3. Está ao serviço quando alguém 

na cozinha grita como  se tivesse 

cortado. Como reagiria? 

                

 

Existe alguma coisa que você não 

tem permissão para fazer numa 

situação destas nesta fase da sua 

formação? 

 

4. No momento em que está 

sentado a apoiar alguém a 

comer, um outro indivíduo 

começa a tossir, engasgado sem 

poder respirar. Como reagiria? 

 

Existe alguma coisa que você não 

tem permissão para fazer numa 

situação destas nesta fase da sua 

formação? 

 

5. Um dos indivíduos sofre de 

epilepsia e está a ter uma 

convulsão. Como reagiria? 

 

Existe alguma coisa que você não 

tem permissão para fazer numa 

situação destas nesta fase da sua 

formação? 

 

6. Um dos seus colegas cai assim 

que chega ao trabalho e fratura o 

tornozelo. Como reagiria? 

 

Existe alguma coisa que você não 

tem permissão para fazer numa 

situação destas nesta fase da sua 
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formação? 

7. Em qualquer um dos exemplos 

acima mencionados, se 

precisasse de chamar os serviços 

de emergência, como faria isso? 

 

8. Existem outras coisas 

relacionadas em lidar com 

acidentes e emergências que não 

deve fazer nesta fase da sua 

formação? 

 

9. Com quem deve falar sobre 

situações que não são de sua 

responsabilidade nesta fase da 

sua formação? 

 

10. Existe mais alguma coisa que 

você deva considerar em relação 

à forma de lidar com acidentes e 

emergências? 
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Actividade 24 – Francisca  

Como sabe, a Francisca vive sozinha no seu próprio apartamento e tem apoio duas vezes por dia, uma 
para a ajudar quando se levanta de manhã e outra para se deitar à noite.  
Ela tem muitos amigos e uma vida social ativa. Recentemente uma das suas amigas foi passar a noite 
ao seu apartamento e teve que dormir no sofá da sala de estar, porque o apartamento de Francisca 
só tem um quarto.  
Francisca parece gostar realmente da companhia da amiga, no entanto, ela está a causar alguns 
problemas à equipa de apoio. A equipa tem comentado que sabem que a amiga está na sala assim 
que chegam ao hall de entrada, pois sentem logo o cheiro a cigarros.  
A sua mãe já pediu para a amiga de Francisca não fumar no apartamento pois está a agravar a asma 
de Francisca.  
Enquanto responsável da equipa de apoio, combinou com a Francisca que a equipa da manhã 
chegaria às 09:00, porque ela normalmente acorda às 08:45 e gosta de ver televisão, assim já está 
bem acordada.  
Desde que a sua amiga está a dormir na sala, a equipa tem tido cuidado ao entrar para não a acordar, 
por diversas vezes, quando a amiga está acordada, a equipa encontra Francisca no quarto a tomar um 
banho relaxante sozinha, enquanto a equipa fica à espera para a apoiar.  
Estes atrasos parecem não incomodar tanto Francisca como à equipa de apoio que tem um horário a 
cumprir – a equipa tem outras pessoas a quem prestar apoio durante o turno da manhã e atrasa-se 
por causa de Francisca, o que significa atrasarem-se para com as outras pessoas a quem prestam 
apoio. Este atraso implica uma cobrança extra o que não está dentro do orçamento que Francisca 
dispõe.  
A equipa de apoio por três vezes chegou ao apartamento, com a amiga de Francisca a dormir lá em 
casa, e encontrou a porta da entrada aberta, isto não é normal para uma pessoa como Francisca que 
normalmente é muito conscienciosa com questões de segurança.  
Quando um membro da equipa de apoio aborda Francisca sobre estas questões, ela fica furiosa 
dizendo que, se a sua amiga constitui um problema para eles, então ela deveria cuidar dela e que a 
equipa deveria ir embora cuidar das outras pessoas. Ela gosta de ter a sua amiga com ela e que eles 
estão com ciúmes por ela ter uma vida social muito boa! 

 
O que faria para resolver este 
problema se fosse o chefe da 
equipa de apoio?  

 

Quais são as questões de 
saúde e segurança à volta 
deste problema?  
 

 

Que medidas podem ser 

tomadas para evitar que a 

situação se agrave ainda 

mais? 
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Que políticas e 
procedimentos da sua 
organização precisaria de 
referir quando lida com 
situações deste tipo?  
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Actividade 24 – Geraldo  

Aparentemente o Geraldo resolveu os seus problemas em casa com o Tomás e tornou-se seu amigo. 
O Tomás tem dificuldades intelectuais, que lhe causam sobretudo problemas nas suas relações 
sociais. Os seus níveis de conhecimento, compreensão e competências nas atividades de vida diária 
são bons e ele consegue gerir as suas finanças, compras, fazer limpezas e tratar dos cuidados pessoais 
com reduzido apoio.  
O apoio de que necessita é sobretudo para o assegurar que está a fazer tudo correctamente e essa 
supervisão decorre habitualmente uma vez por semana, ao sábado de manhã.  
O Geraldo apercebeu-se que o Tomás orienta-se com muito menos apoio, pelo que decidiu que quer 
ser como o colega e ter apenas um pequeno apoio semanal. Nas três últimas semanas, todos os dias, 
quando o pessoal de apoio chega ele manda-os embora, afirmando que não precisa deles, à excepção 
do sábado de manhã, quando o Tomás tem também o seu apoio.  
No entanto, o Geraldo não tem um bom conhecimento do dinheiro e sem o pessoal de apoio para o 
orientar nos seus gastos diários, rapidamente gasta todo o dinheiro numa única saída para compras, 
habitualmente adquirindo artigos supérfluos de que não necessita, como por exemplo na enorme 
quantidade de velas aromáticas que recentemente comprou para o seu quarto. Apercebe-se mais 
tarde que quando chega o fim-de-semana não tem dinheiro para as atividades sociais e fica muito 
triste quando não pode sair.  
O Geraldo tem tido um comportamento muito desafiante, gritando muito, batendo com as portas, 
atirando objetos e deambulando pelo quarto enquanto se recusa a destrancar a porta. Ele culpa os 
funcionários quando já não tem dinheiro, dizendo que 'eles o levaram a gastá-lo'. Sem o pessoal de 
apoio a trabalhar com o Geraldo diariamente, ele não se lembra de tomar banho ou lavar-se todos os 
dias, de escovar os dentes, nem mudar de roupa. Após a primeira semana ficou claro que não cuida 
devidamente da sua higiene pessoal e na segunda e terceira semanas ele já tinha um odor 
desagradável. 

Se fosse um dos habituais 
funcionários de apoio do 
Geraldo, o que faria?  
 

 

Transmitia a alguém o que se 
estava a passar, apesar desta 
ser a opção do Geraldo?  
 

 

Que áreas de saúde e 

segurança podem estar 

envolvidas nesta situação? 

 

 

Haverá alguma medida 

preventiva que possa 

acionar? 
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Há algumas políticas e 

procedimentos da 

organização a que se possa 

reportar nesta situação? 
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BESCLO 6. Comunicar Positivamente 

Actividade 25 – Francisca 

Francisca continua a gostar de viver no seu apartamento com a equipa de apoio, que tem resultado 
muito bem. O problema com a sua amiga a dormir na sua casa foi ultrapassado. No entanto, a saúde 
de Francisca parece estar a deteriorar-se o que tem causado preocupação tanto à equipa de apoio 
como à sua família.  
O principal problema é que os episódios de epilepsia não têm estado sob controlo com a atual 
medicação. Esta situação tem causado inúmeras convulsões que a tem levado ao hospital para 
receber tratamento. No recente encontro com a sua gestora de caso, Francisca afirmou que tem 
compreendido tudo o que foi dito em relação a ela e assegurou que tanto a equipa de apoio como a 
sua família está a par da atual situação.  
Neste último encontro, um membro da equipa de apoio, Jacinta, foi com a Francisca e permaneceu 
com ela durante a visita, o que permitiu a Jacinta ouvir o que a gestora disse sobre o estado atual de 
saúde de Francisca.  
A gestora de caso tem acompanhado Francisca desde o acidente de viação. Ela revelou a sua 
preocupação relativamente a esta atual situação, pois o risco de ficar com lesões cerebrais é grande. 
Quando a sua gestora de caso a confrontou com esta possibilidade, Francisca ficou chocada e 
obviamente apreensiva. A sua gestora de caso sugeriu um internamento no hospital para as suas 
convulsões serem monitorizadas e para a medicação ser ajustada.  
A gestora de caso quer que isto aconteça rapidamente. Francisca não argumenta muito e deixa o 
hospital aguardando um telefonema para a confirmação da data e hora do internamento.  
Francisca está stressada e preocupada pois detesta hospitais desde que teve o acidente de viação. 
Para além disso, ela falou com a gestora de caso sobre os vários medicamentos disponíveis e sabe 
que suas opções são limitadas, logo a medicação escolhida irá colocá-la muito sonolenta, o que irá 
fazer com que “lute” para agir normalmente. Francisca acha que irá perder a vida independente que 
tem atualmente e provavelmente terá que regressar para a casa dos pais. Este pensamento faz com 
se sinta péssima.  
Quando a Francisca e a Jacinta regressam do hospital, o resto da equipa pergunta como correu o 
encontro, Francisca responde que não houve nada de novo. O mesmo disse aos seus pais quando 
telefonaram a perguntar como tinha corrido a ida ao hospital. No dia seguinte, com a Jacinta a 
prestar-lhe apoio, a irmã de Francisca foi visitá-la . O telefone tocou, presumivelmente do hospital 
informando da data do internamento, Francisca pediu licença e foi para a cozinha falar ao telefone. 
Contudo, a sua irmã ouviu Francisca repetir: “amanhã às 10:00.”  
Mas quando Francisca regressou à sala, começou a combinar com a sua irmã ir passar alguns dias com 
ela e que iria naquela noite. 

 
Se fosse a Jacinta, o que faria?  
 
 

 

 
 
Existem problemas de comunicação neste 
cenário?  
 

 

Existem políticas e procedimentos que a Jacinta 
pode referir para ajudar a decidir o que fazer?  
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Actividade 25 – Geraldo 

A vida na residência partilhada ainda não está estável para o Geraldo, uma vez que ele ainda tem 
problemas na sua relação com o Tomás. Isto exponenciou-se um pouco, pois o Geraldo expressou 
alguma preocupação acerca de trabalhar com duas pessoas da equipa em particular. Na segunda-feira 
ele falou com dois funcionários acerca de um incidente durante o fim-de-semana que o tinha 
aborrecido.  
Levou algum tempo até que o Geraldo falasse acerca do fim-de-semana, pois ele estava muito 
aborrecido e com dificuldade em desabafar. Cada vez que o Geraldo começava a contar o que tinha 
acontecido, ele ficava alterado e agitado, não conseguindo explicar-se com clareza. Os funcionários 
foram muito pacientes com o Geraldo, e deram-lhe tempo para se acalmar e deram-lhe apoio 
enquanto falava. Quando os funcionários tentaram incentivá-lo a contar-lhes mais, ele tornou-se 
muito defensivo, dizendo que ia tão depressa quanto podia e afirmando que toda a equipa era muito 
mal-humorado para ele.  
Após algum tempo, o Geraldo explicou que enquanto estava em casa com o pessoal de apoio no 
sábado, o João e o Francisco (os funcionários que trabalhavam na instituição com o Tomás) tiveram 
uma grande discussão. O Geraldo estava a ficar perturbado só de falar da discussão hoje, portanto foi 
um incidente que claramente o afectou bastante.  
Ele disse que de manhã todos os residentes e funcionários estavam a conversar na cozinha, a decidir 
o que iam fazer mais tarde. O Jaime e o Pedro (as outras pessoas que partilham a casa) disseram que 
queriam sair para ir tomar um sumo e todos os outros concordaram. Quando estavam a decidir o 
local, o Pedro, o Jaime e o Geraldo escolheram o café da zona, para comerem qualquer coisa e jogar 
snooker. Mas o Tomás disse que não queria ir, que queria comida chinesa.  
O Tomás começou a gritar imenso e a bater com a cabeça na mesa com grande estrondo, dizendo 
repetidamente que queria comida chinesa. Rapidamente os dois funcionários concordaram com o 
Tomás e disseram que iam ao Chinês, ele parou de bater com a cabeça, que estava já vermelha e 
dorida. O Jaime fala muito calmamente e não gosta de discordar de ninguém, por isso quando os 
funcionários lhe perguntaram se concordava coma ida ao Chinês, claro que disse que sim. O Pedro 
tinha ficado entusiasmado com a ideia de irem ao café, por issoficou desapontado quando disseram 
que não iam, mas foi para o seu quarto fazer outra coisa. Contudo, o Geraldo não queria ir ao Chinês 
e disse que como ele, o Pedro e o Jaime queriam ir ao café, a saída deveria ser para o café. Disse que 
ambos os funcionários gritaram com ele zangados e que lhe disseram 'agora é o Chinês e é melhor 
habituares-te à ideia'. O Geraldo disse que não gosta quando o João e o Francisco lhe gritam, pois fica 
assustado. Não há qualquer registo do incidente , estando apenas escrito que todos foram ao 
restaurante chinês.  
– Se fosse um dos funcionários que conversou 
com o Geraldo acerca deste assunto, o que faria 
a seguir?  
 
 
 

 

 
– Que problemas de comunicação surgiram neste 
cenário?  
 
 

 

– Que medidas poderão ser tomadas para 
assegurar que esta situação não volta a 
acontecer?  
 
 
 

 

– Há algumas políticas e procedimentos na sua 
organização relevantes para esta situação? 
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BESCLO 7 Reconhecer e responder ao abuso e negligência  

Actividade 26 

Considere os seguintes cenários: para cada um pense nos tipos de abuso que podem acontecer. Na 

última coluna liste possíveis sinais ou sintomas que deve procurar 

Cenário Possíveis tipos de 

abuso ou dano 

Sinais e / ou 

sintomas 

A Joana, de 34 anos, vive com a mãe e a irmã 

adolescente. Ela tem deficiência mental moderada, 

apresentando alguma autonomia nas tarefas de vida 

diária. Porém, ultimamente parece mais triste e 

ansiosa, especialmente quando a irmã está em casa. 

 

  

Dr. Marques, médico local, foi visitar um lar 

residencial para ver a sua doente Emma. Emma tem 

84 anos. O Dr. Marques verificou que a Emma está 

ensopada em urina e reparou também que outro 

utilizador do lar, que está sentado num cadeirão 

também parece estar urinado. 

  

A Iris é uma jovem ingénua que teve problemas de 

droga e alcool no passado. Foi enganada por alguns 

dos seus “amigos”. Recentemente ela iniciou uma 

relação com um homem que conheceu na rua. 

Ultimamente a Iris tem chegado ao Centro muito 

zangada. 

  

Você começou a trabalhar como prestador de 

cuidados da Maria, uma pessoa com deficiência 

intelectual acentuada de que vive num Lar 

Residencial. 

Em conversa com alguns elementos da equipa você 

apercebe-se que recentemente foram feitas várias 

compras em nome da Maria. 
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Actividade 27 – Francisca 

A situação de Francisca mudou devido aos seus problemas de saúde, ela relutantemente acabou por 
ir para a casa dos pais, com sua mãe a cuidar da sua recuperação depois de estar no hospital durante 
três semanas, onde inclusive alteraram a medicação para a epilepsia. O novo medicamento tem o 
efeito que Francisca temia, na medida que a faz sentir sonolenta durante uma grande parte do dia. 
Atualmente, ela é incapaz de manter o nível de independência que tinha anteriormente. Não só faz 
com que Francisca tenha muito sono, como a deixa muito em baixo e de mau humor.  
Francisca tem um apoio adicional de duas vezes por semana quando a sua mãe vai trabalhar.  
Ela está com os seus pais há 4 semanas. Quando um membro da equipa de apoio está a ajudar 
Francisca a tomar duche repara em alguns hematomas ao redor dos seus braços - parecem-se com 
mãos e marcas de dedos, como se a estivessem a segurar firmemente. Quando o membro da equipa 
pergunta a Francisca sobre os hematomas, ela foge do assunto e diz que é devido à epilepsia.  
Isto não fazia sentido, porque desde que Francisca saiu do hospital, ela teve muito poucas convulsões. 
O membro da equipa fez um registo por escrito e faz uma nota do mesmo no diário. No dia seguinte, 
o mesmo membro da equipa está ao serviço e a mãe de Francisca pergunta o motivo de tais 
anotações sobre os hematomas, uma vez que não era preocupante. O membro da equipa não 
respondeu de imediato, perguntando-se o que “ deveria fazer?”  
 

 
O que aconselharia?  
 
 

 

 
 
Existem outros indicadores de que abuso ou 
negligência esteja a acontecer?  
 

 

O que diria a Francisca?  
 
 
 

 

O que diria à mãe de Francisca?  
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Actividade 27 – Geraldo 

Geraldo ainda está a tentar adaptar-se à vida na casa que divide com o Tomás, o Jaime e o Pedro. Ele 
gosta da partilha com o Jaime e o Pedro, uma vez que os conhece há bastante tempo e que na 
instituição viviam na mesma área. No entanto, tem muitos conflitos com o Tomás.  
Alguns funcionários tentaram que eles passassem mais tempo juntos, levando ambos às compras, etc. 
No entanto, o Tomás age com indiferença para com o Geraldo, conversa pouco com ele e não parece 
ficar nada afectado, quando estão juntos. A antipatia do Geraldo para com o Tomás parece bastante 
mais significativa, do que algo que possa ser atribuído a um incidente antigo.  
O Geraldo e os outros companheiros de casa cuidam dos seus bens pessoais com orientações 
discretas dos funcionários. Nenhum deles precisa de apoio nos cuidados de higiene.  
No entanto, o Geraldo tem necessitado de ajuda para pôr creme num eczema que tem nas costas. 
Quando tira a camisola para os cuidadores lhe poderem pôr o creme nas costas, rapidamente tapa o 
peito, parecendo embaraçado e evitando que os funcionários o vejam de tronco nu.  
Nuno, um dos colaboradores, assegura o Geraldo de que não necessita de se sentir envergonhado. 
Ele rapidamente responde e fica alterado, dizendo que ‘gostaria de ter privacidade, gostaria de ter 
privacidade!’. Novamente Nuno tenta reassegurá-lo da sua privacidade e que ninguém quer olhar 
para ele, estão apenas a ajudá-lo, para que as suas costas não piorem. O funcionário apercebe-se que 
há algo mais nas reações do Geraldo, pois estão exacerbadas e pergunta-lhe se há alguma razão para 
estar tão nervoso.  
O Geraldo diz-lhe que as pessoas estão sempre a rir-se dele e que não vai permitir isso! Quando lhe 
perguntam quem se ri dele, ele grita ‘o Tomás, o Tomás ri-se sempre!’ Por esta altura, o Geraldo 
começa a ficar muito alterado e senta-se a balançar-se e a apertar a camisola contra o peito.  
Depois de ajudar o Geraldo a acalmar-se, o Nuno rapidamente acaba de lhe pôr o creme para que 
possa voltar a vestir-se. Após vestir a camisola, acalma-se mais um pouco e o Nuno pergunta-lhe 
quando é que o Tomás se riu dele. Geraldo pede-lhe para guardar segredo, ao que o Nuno evita 
responder, reforçando a pergunta. Fica claro que quando viviam na instituição, por vezes tinham que 
usar os balneários e quando o faziam o Tomás gozava com o peito do Geraldo, dizendo que ele tinha 
‘mamas de senhora’. Desde que vivem na mesma casa, um dia o Tomás viu-o ao sair da casa-de-
banho com uma toalha à cintura e imediatamente começou a gozá-lo da mesma forma. O Geraldo 
ficou claramente perturbado com a situação e voltava a ficar agitado à medida que se lembrava do 
que tinha acontecido. Agora o Nuno já compreende porque é que ele necessita de tanto incentivo 
para ir tomar duche e porque é que insiste em vestir-se na casa-de-banho em vez de o fazer no 
quarto.  

 Isto será alguma forma de abuso?  
 
 
 
 
 

 

 O que deve o Nuno fazer agora?  
 
 
 

 

Há algumas políticas e procedimentos relevantes 
na sua organização?  
 
 
 

 

  
O que acontecerá a seguir? 
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BESCLO 8 - Desenvolvimento enquanto trabalhador 

Actividade 28– Francisca 

Você é uma das pessoas de apoio da Francisca e presta-lhe apoio há alguns anos. Gosta muito do seu 
trabalho e gosta muito da Francisca.  
Desde que a Francisca ficou doente e tem que apoiá-la na casa da sua mãe já não gosta assim tanto 
deste apoio, pois a mãe da Francisca está constantemente a dar-lhe ordens sobre o que fazer e como 
fazer.  
Quando você apoiava a Francisca em sua casa era ela que gostava de decidir a que horas tomava 
banho, comia, se levantava de manhã e o que comia. Agora a mãe da Francisca é que diz o que tem 
que ser feito e quando. A Francisca continua muito cansada devida à medicação e parece ter 
dificuldade em se afirmar. Um bom exemplo: a Francisca adorava ver um programa de televisão, de 
beber uma chávena de chá, relaxar durante uma hora antes de tomar banho e ir para a cama. A 
Francisca adorava esta rotina chegando mesmo a rir e brincar acerca deste tema.  
Agora a sua mãe não liga a televisão antes das 19 horas e insiste que a Francisca tome banho a esta 
hora.  
Pode constatar que a Francisca não está feliz, mas não tem força para argumentar.  
Quando você fala com a Francisca acerca deste assunto ela refere que como vive na casa da sua mãe 
tem de aceitar as suas regras. Diz, ainda que está feliz por estar a conseguir lidar com a situação até 
voltar para o seu apartamento.  
Quando você fala com uma colega sua que apoia a família há mais tempo ela refere que a mãe da 
Francisca é mesmo assim, gosta muito da filha mas tem que controlar todas as suas rotinas. A sua 
colega garante-lhe que a Francisca não se importa, pois era assim antes da Francisca ir morar sozinha.  
 

 
O que pode fazer nesta situação?  
 
 

 

 
Existem políticas e procedimentos que são 
relevantes nesta situação? 
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Actividade 28 – Geraldo 

Depois das questões com o Tomás terem sido resolvidas na casa, o Geraldo parece ter ficado bastante 
mais tranquilo. Ainda parece evitar o Tomás, mas não reage com tanta intensidade. A maioria do 
tempo, a casa tem um ambiente pacífico e agradável e todos parecem bem adaptados.  
No entanto, neste ultimo mês tem havido falta de pessoal e algumas pessoas têm feito dois turnos 
seguidos para colmatar estas faltas. Isto parece ter resultado em que um dos elementos da equipa 
esteja com pouca paciência para com os residentes e os restantes colegas, quando está de serviço. 
Quando está a fazer turno, ela parece estar a evitar fazer algum do trabalho mais pesado e parece 
pouco motivada para tudo. Isto está a ter impacto nos residentes e está também a afectar os outros 
elementos da equipa, que começaram a evitar fazer turno com ela.  

 O que acha que poderá estar a acontecer?  
 

 

O que poderá fazer como colega na prestação de 
cuidados? 

 

Existem algumas políticas e procedimentos 
relevantes que se apliquem a esta situação?  
 

 

 

 



For admin use  EMISC Project Partner organisation ……………………….…………………………………………………. 
  

PWFO?  Tick as appropriate:   yes ☐        no ☐    Country of workplace: ……………………… 

                  
                       

Formulário de Participante no projecto EMISC 
 
Obrigado por concordar em fazer parte do projeto EMISC. O projeto necessitará de recolher 
alguns dados de todos os seus participantes. Estes dados, recolhidos principalmente através 
deste formulário, através do “MAT” – Instrumento de Avaliação em Mentoring e através do 
Exame ECC (European Care Certificate), serão analisados e disponibilizados à Equipa do 
EMISC, incluindo Parceiros Europeus e entidades financiadoras e utilizados (de uma forma 
anónima) para serem enviados à Agência Nacional Belga do Programa Erasmus+ (que é a 
entidade financiadora deste projeto). 
 
Por favor preencha utilizando LETRAS MAIÚSCULAS e marque nas caixas conforme a sua 
situação.  
APELIDO (s)                ……………………………………………………………………………….. 
Outro(s) NOMES       ……………………………………………………………………………….. 
 
Estou a participar no projeto EMISC como: (preencha o que for apropriado) 
 
 Formador Senior ☐ 

 Mentor ☐ 

 Trabalhador recebendo formação e mentoria (mentorado) ☐ 

 Trabalhador recebendo formação, mas não recebendo apoio em 
mentoria ☐

   
Eu sou:    Género Feminino ☐           Género Masculino  ☐        Prefiro não responder ☐ 

Idade:   16 – 20 ☐   50 – 65       ☐ 

   20 – 35 ☐   mais de 65 ☐ 

   35 – 50 ☐   Prefiro não responder ☐ 
 
Educação e Formação alcançada até à data:       (por favor preencha  todas as ☐ que se apliquem a si) 

 Fiz o ensino secundário até aos 16  ☐ 
 Fiz o ensino secundário         16-18  ☐ 
 Tenho o nível de Lic., Mest., Doutor ☐ 
 Frequentei a tempo inteiro um curso 

superior mais do que 1 ano                ☐ 

 Tenho o nível de Bacharelato      ☐ 
 Tenho qualificação profissional  ☐ 
 

 

 
Experiência de Trabalho        Quanto tempo de experiência de trabalho tem no sector social? 
Menos de 1 ano?   ☐   1-3 anos  ☐ 
3-10 anos  ☐   Mais de  10 anos ☐ 
 
Consentimento da Recolha de dados – Ao assinar este formulário declaro que compreendo e concordo que a 
informação aqui contida e noutros locais durante o desenvolvimento do EMISC será usada pelo Parceiro CECD 
Mira Sintra e somente será partilhada com outros parceiros no âmbito da avaliação do Projeto.   

 
Assinatura……………………………………………………………………     Data……………………………………. 
 
Por favor devolva o formulário preenchido a: Carmen Duarte 
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