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Regulamento Interno
Casa de Acolhimento Cecília Zino
Capítulo I - Disposiçoes gerais
Norma 1ª. Entidade Titular, Sede e Missão

1. A Fundação Cecília Zino, constituída em maio de 1961, é uma pessoa coletiva de direito
privado, dotada de personalidade jurídica e sem fins lucrativos. A utilidade pública da
Fundação Cecília Zino foi reconhecida em território nacional por Declaração publicada por
Despacho ministerial de 21 de maio de 1961, publicado no Diário de Governo n º 128, III
série de 30 de maio de 1961, é a entidade titular que superintende a CASA DE
ACOLHIMENTO Cecília Zino, sito na Rua Velha da Ajuda, nº8, 9000-115 Funchal.
2. A Fundação Cecília Zino, fundação particular de direito privado, com a missão principal
de educar, formar, proteger e promover o desenvolvimento de crianças e jovens na Região
Autónoma da Madeira.
3. A resposta social, atualmente designada “Casa de Acolhimento”1, é parte integrante da
Fundação Zino. Esta centra a sua atenção nas grandes questões sociais com que se debatem
as sociedades contemporâneas, privilegia a ação em favor dos grupos sociais vulneráveis e
mais desfavorecidos e uma sensibilidade pelas questões emergentes, procurando através do
seu esforço solidário combater a pobreza e exclusão e promover a inserção social e a
cidadania plena.
4. A Casa de Acolhimento integra grupos mistos de crianças e jovens, que carecem de apoio
de uma estrutura residencial que lhes proporcione um desenvolvimento físico, social,

1

Consiste numa modalidade de acolhimento institucional que tem como função, acolher crianças e jovens
com tempo superior a 6 meses (n.º 4 do artº 50º, Lei 147/99 revisto pela Lei nº142/2015).
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cognitivo e emocional adequado a uma infância/juventude saudável. Visa também,
proporcionar o exercício efetivo dos seus direitos, favorecendo a

sua integração nos diversos contextos de vida, promovendo o seu desenvolvimento
integral.
5. A CA, é uma resposta social, destinada ao acolhimento de crianças e jovens, de duração
superior a seis meses, com base na aplicação de medidas de promoção e proteção2.

Norma 2ª- Legal Representante

O Conselho Executivo propõe ao Conselho de Administração a nomeação dos
Diretores Geral e Técnico, nomeando estes o Legal Representante dos residentes.

2

As medidas de promoção dos direitos e de proteção das crianças e dos jovens em perigo visam afastar o perigo

em que estes se encontrem, proporcionar-lhes as condições que permitam proteger e promover a sua segurança,
saúde, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral e garantir a recuperação física e psicológica
das crianças e jovens vítimas de qualquer forma de exploração ou abuso - cfr. art. 34.º da Lei de Proteção de
Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP).
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Norma 3ª. Organograma
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Motorista

Capítulo II - Identidade, Natureza da
Atividade e Princípios Orientadores
Norma 4ª. Legislação aplicável e instrumentos técnicos

Este Estabelecimento rege-se pelo estipulado nos Estatutos da Fundação, na
legislação em vigor e nos instrumentos técnicos aplicáveis3, visa reger a sua atuação pela
evidência científica atual e integrá-la nos diferentes níveis do seu funcionamento.
O acolhimento residencial de crianças e jovens pretende ter um papel gerador de
mudança interna, aos níveis emocional, comportamental e social. De certa forma, um
acolhimento que tenha como ideia reparar os maus-tratos que lhes foram infligidos,
obedecendo a modelos de intervenção socioeducativos adequados.

3

Modelo de avaliação da qualidade e Manual Processos Chave- Lar de Infância e Juventude
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Norma 5ª- Objetivos do Regulamento

O presente Regulamento Interno visa:

1. Conhecer o propósito da CA, quais os seus princípios, valores e missão;
2. Assegurar a divulgação e cumprimento das regras de funcionamento da CA;
3. Promover o respeito pelos direitos das crianças/jovens;
4. Assegurar os direitos e deveres de todos os intervenientes no Processo de
Desenvolvimento Global das crianças/jovens;
5. Promover a participação ativa e responsável das crianças/jovens e suas
famílias/representantes legais.
6. Assegurar o bom funcionamento da Instituição.

Norma 6.ª Revisão e supervisão do Regulamento

1. O Regulamento Interno deve ser revisto, com uma periodicidade de dois anos, no que
concerne à estratégia, consecução de objetivos e cumprimento de normas legais aplicáveis.
2. Serão tidos em consideração: a avaliação dos procedimentos internos da Instituição;
relação e progressão dos técnicos; eficácia dos métodos de intervenção previamente
delineados; gestão de recursos; receção e tratamento de queixas e dúvidas relacionadas,
oriundas ou não de colaboradores. Caso se justifique, alterações poderão ser feitas durante
o período dos dois anos, com a supervisão e autorização da Direção.

Norma 7.ª Princípios orientadores

1. A intervenção socioeducativa e socio terapêutica da Casa de Acolhimento rege-se pelos
princípios constantes na Lei 147/99 revista pela Lei 23/2017 e ainda pelos seguintes:


Espírito de equipa e cooperação;



Sigilo e confidencialidade;



Neutralidade e Imparcialidade



Grau de empenho com responsabilidade e profissionalismo;



Responsabilidade social garantindo a satisfação das necessidades das crianças/jovens
disponibilizando um vasto leque de respostas sociais de referência;
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Primado da dignidade da pessoa;



Bem comum;



Cidadania e participação ativa;



Educação para os valores da dignidade humana;



Sustentabilidade.

2. Para além dos princípios orientadores deve a intervenção socioeducativa da CA obedecer
aos seguintes princípios:


Interesse superior da criança e do jovem – a intervenção deve atender prioritariamente aos
direitos e interesses da criança e do jovem;



Privacidade e Confidencialidade - a promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem
deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida
privada;



Liberdade - a importância da liberdade, como expressão da singularidade de cada ser
humano, é respeitada na medida em que se concede uma realização da sua própria vocação
individual;



Intervenção precoce – deve ser realizada logo após uma avaliação diagnóstica de modo a
proporcionar um desenvolvimento adequado à idade da criança;



Proporcionalidade e atualidade – a intervenção deve ser adequada à situação de perigo em
que a criança ou o jovem se encontram;



Responsabilidade parental – a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam
os seus deveres para com a criança e o jovem;



Prevalência na família – na promoção dos direitos e na proteção da criança e do jovem deve
ser dada prevalência à família de origem;



Obrigatoriedade da informação – a criança e o jovem, os pais, o representante legal ou a
pessoa que tenha a sua guarda de facto têm direito a ser informados dos seus direitos, dos
motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa.

3. O acolhimento institucional assume duas dimensões centrais:

3.1. O acolhimento deve ser transitório e obedecer aos seguintes princípios:
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A CA, não é substituto da família atual ou futura da criança/jovem, mas sim o
representante/defensor/promotor dos seus direitos e desenvolvimento bio-psicosocial, durante o período estipulado pela medida de promoção e proteção aplicada;



Deve promover a elaboração e dinamização de projetos de vida, suportados por
planos de intervenção individualizados e articulados com a rede de parceiros, com
o intuito preferencial da reunificação familiar;



Deve promover, sempre que possível a proximidade da criança à família,
funcionando como mediador da relação e das interações;



Deve aproveitar as potencialidades do espaço institucional para potenciar a
capacidade e as competências parentais com vista à (re)integração da criança no
meio natural de vida.

3.2. Implementação do funcionamento e ambiente familiar na Casa de acolhimento:


Garantia de atenção individualizada, centrada nas necessidades de valorização,
estabilidade e afeto da criança, através do processo de acolhimento inicial
personalizado; relação educador/criança/jovem centrado na estimulação das
capacidades comunicativas, personalização dos espaços, relevo particular à relação
com a família, promoção da autonomia, promoção do envolvimento das crianças
no funcionamento da instituição e relação com pares.



Promoção da inclusão, com vista à integração das crianças na comunidade,
acompanhamento da inserção nos equipamentos e estruturas da comunidade;
reforço da ligação das crianças à sua comunidade de origem.



Funcionamento e organização da Instituição, com a definição de papéis dentro da
CA (Equipa Técnica, Educativa e Direção), estrutura de regras, projeto educativo,
procedimentos uniformizados, entre outros;



Recursos humanos adequados ao número de crianças acolhidas, com vista à
salvaguarda das necessidades psicoemocionais.
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Norma 8.ª Destinatários e Objetivos Centro de Acolhimento


São destinatários da resposta social supramencionada, crianças e jovens 4 em situações de
perigo;



Tem como objetivo geral a promoção de um ambiente estruturado onde as crianças e jovens
permaneçam envolvidos, e onde cada interação tem o potencial de promover uma
oportunidade para aprendizagem e crescimento, profícuos a um desenvolvimento reparador
e harmonioso.

Os objetivos da CA, são:
1. Garantir a satisfação das necessidades5 físicas, psíquicas, emocionais e sociais das crianças
e jovens em situação de acolhimento;
2. Salvaguardar os direitos das crianças e jovens e garantir uma prestação de cuidados de
qualidade;
3. Proporcionar um ambiente familiar através de uma vida diária personalizada, com relações
interpessoais securizantes e oferta de experiências diversificadas, ricas e adequadas às
necessidades específicas de cada criança/ jovem;
4. Fomentar a inserção das crianças e jovens em grupos sociais, no respeito pela diversidade
cultural, favorecendo a interiorização do seu papel como membro participativo da
sociedade;
5. Assegurar os meios necessários ao desenvolvimento pessoal e à formação escolar e
profissional das crianças e/ou jovens, em cooperação com a família, a escola, as estruturas
de formação profissional e a comunidade;
6. Construir um projeto de vida para cada criança/jovem, em parceria com a equipa
multidisciplinar e parceiros, tendo-lhe subjacente uma visão sistémica. Tal projeto

7. requererá o conhecimento do funcionamento e condições familiares, bem como a
colaboração com as entidades competentes para a promoção das condições adequadas a

4

De acordo com a alínea a) do artigo 5º da Lei n.º 142/2015, de 1 de setembro, adiante designada por Lei

de Proteção, entende-se por criança e jovem a pessoa com menos de 18 anos ou a pessoa com menos de 21
anos que solicite a continuação da intervenção iniciada antes de atingir os 18 anos.
5

Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow /Modelo Biopsicossocial
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uma reunificação familiar das crianças e jovens, caso a sua concretização seja considerada
viável em tempo útil para a criança;
8. Promover a integração das crianças/jovens na família e na comunidade, através de uma
intervenção em rede bem estruturada, reclamando uma ponderação casuística face a uma
análise da situação concreta de cada criança e de todas as circunstâncias relevantes;

Norma 9ª. Serviços Prestados e atividades desenvolvidas

A CA, assegura a prestação dos serviços de:


Acolhimento, alimentação, cuidados pessoais e de saúde;



Acompanhamento social, psicológico e educativo;



O CA beneficiará de todas as terapias e/ou atividades do Centro de Desenvolvimento
Humano Cecília Zino.



Autonomização e integração sociofamiliar;



Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da
criança/jovem, sem prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica. As
ementas são feitas de acordo com as Orientações de um nutricionista.



O CA rege-se pela Educação Ambiental, a Ecologia e as atitudes para a
sustentabilidade.



O CA, para além de outras atividades que venham a ser consideradas relevantes ao
superior interesse das crianças e jovens acolhidos, garante também:



Apoio Escolar e explicações de disciplinas específicas;



Utilização de material didático, a televisão e material multimédia;



Atividades extracurriculares;



Educação para a arte (visitas a museus, cinema, teatro, musicais, concertos, etc…)



O exercício da autonomia, nomeadamente de vida diária e de economia doméstica
conducentes à inserção na vida ativa.

13

Norma 10ª. Fluxograma da CA

Pedido de acolhimento

Admissão/integração

Projeto de vida

PAI;PSEI;PCI;Plano de
Autonomização e Saída

Cuidados
Especiais
(Saúde,
Alimentação,
Bem-estar, Higiene e
Segurança)

Formação Escolar
Desempenho
Profissional

Avaliação Diagnóstica

Organização e Gestão
das Atividades

e

Cessação
do
Acolhimento; Inclusão
Social e Profissional;
Casas de Autonomia

Norma 11ª. Voluntariado

1. Um dos objetivos fundamentais da CA é fomentar um ambiente estruturante com a criação
de relações afetivas securizantes, o que implica relações regulares e estáveis com os
adultos. O voluntariado geralmente assume um caráter esporádico. Deste modo, no sentido
de proteger a estabilidade emocional das crianças, a integração do voluntariado ficará
circunscrita a colaborações muito pontuais, como eventos festivos.
2. Os voluntários são responsáveis por manter a confidencialidade acerca da informação
privilegiada a que têm acesso e atividades que desenvolvam. A observação deste princípio
deve ser universal, dizendo respeito à informação que envolve colaborador(es), outro(s)
voluntário(s), residentes ou procedimentos e políticas destinados a divulgação
exclusivamente interna. O não cumprimento deste requisito poderá levar ao término da
relação do voluntário com a Casa de Acolhimento.
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Capítulo III - Do processo de
integraçao e admissao
Norma 12ª Vagas da Casa de Acolhimento

1. O número de vagas do estabelecimento residencial, é de catorze residentes, extensível a 15,
caso se verifique uma situação de fratria, descrito no, nº 2 da Norma15.
2. Não existem camas de emergência. Contudo, poderão existir exceções6 com vista a um
bem comum que salvaguarde o direito à proteção das crianças/jovem da RAM.

Norma 13ª. Integração

1. A integração na CA é planeada segundo o constante no artigo 51.º, n.º 1 da Lei 142/2015
e pressupõe a preparação informada da criança e, sempre que possível, a respetiva família.
2. Em vista da melhor proteção e promoção dos direitos da criança ou jovem a acolher, a
integração é sempre precedida pela devida preparação mediante a troca de informação
relevante entre a entidade que aplica a medida, a entidade responsável pela gestão de vagas
em acolhimento e a Casa de Acolhimento.
3. Para a concretização da integração deve constar:


A avaliação do plano de intervenção executado e meio natural de vida, nos casos aplicáveis;



A situação de perigo que determina a aplicação da medida;



As necessidades específicas da criança/jovem a acolher;



Os recursos e características da intervenção que se revelem necessárias a serem
disponibilizarem pela Casa de Acolhimento.

Norma 14ª. Condições de admissão

1. A admissão das crianças é da responsabilidade da Direção da Instituição.

6

A CA-FCZ poderá adotar um procedimento excecional aquando solicitado, como último recurso, pela
Equipa de Acompanhamento às IPSS – Crianças e Jovens do Instituto de Segurança Social da Madeira,
IP-RAM.
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2. São condições de admissão neste Estabelecimento:


As crianças serem de ambos os sexos, preferencialmente entre os 4 e os 14 anos de idade;



A admissão de crianças desde os zero anos aos cinco anos de idade é admissível se
provindas de uma fratria;



Crianças e jovens com medida de promoção e proteção de acolhimento residencial;



O acolhimento ser solicitado pela Equipa de Acompanhamento às IPSS – Crianças e Jovens
do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP- RAM;



O acolhimento não colidir com o superior interesse das crianças e jovens residentes;



A adequação das condições físicas da Casa de Acolhimento com as necessidades e
caraterísticas específicas da criança/jovem a acolher;



Ausência de problemáticas que requerem um acompanhamento especializado,
nomeadamente aquelas que se associam ao consumo de substâncias ilícitas e a
comportamentos passíveis de enquadramento criminoso.

Norma 15.ª Critérios de prioridade na admissão

São critérios de prioridade na admissão:

1. Crianças em situação de orfandade;
2. Em caso de fratrias e/ou outros laços de parentesco, a Direção analisa e pondera a situação,
de modo que as famílias não se separem;
3. Crianças/jovens de zonas próximas ou já acompanhadas pela CA, a fim de serem mantidas
as redes de relações e vínculos afetivos existentes, sempre na salvaguarda do seu superior
interesse;
4. Crianças, preferencialmente, do Concelho do Funchal.

Norma 16.ª Admissão

O processo de admissão rege-se pelos seguintes procedimentos:

1. Recebido o pedido de admissão, o mesmo é analisado pelo Diretor Técnico da CA que
reúne com a equipa multidisciplinar para elaborar a proposta de admissão.
2. Caso não seja possível proceder à admissão, por inexistência de vagas e/ou incumprimento
dos critérios, tal facto é comunicado à entidade que solicitou a admissão;
16

3. Para efeitos de admissão da criança é preenchida uma ficha de identificação que constitui
parte integrante do processo individual, mediante a entrega de todos os documentos da
criança/jovem;
4. Após decisão da admissão, procede-se à abertura do processo individual da criança, que
terá por objetivo permitir a definição, programação e acompanhamento da criança/jovem.

Norma 17ª. Processo Individual

1. O processo individual é um instrumento dinâmico, iniciado na admissão da criança/jovem.
É constituído por diversos documentos representativos de um trabalho contínuo, assim
como por vários registos e diligências realizadas no sentido de definir e operacionalizar o
projeto de promoção e proteção da criança/jovem em acolhimento.
2. Do processo individual da criança/jovem fazem parte:


Ficha do processo de admissão;



Documento do pedido de admissão, assim como a correspondência trocada com Tribunais,
CPCJ, Segurança Social, família/representante legal e outras entidades de referência à
criança/jovem;



Acordo de Promoção e Proteção, a identificação da entidade solicitante e do responsável
da Casa de Acolhimento pelo acompanhamento da execução da medida de acolhimento
residencial;



Relatórios e informações obtidas por outros parceiros sociais que conheçam a situação da
criança/jovem e da família;



Dados de identificação da pessoa de contacto (familiar ou outra);



O boletim de vacinas atualizado, cartão de cidadão e boletim individual de saúde e apólice
de seguro;



Lista de pertences;



Indicação do Estabelecimento de ensino que frequentou e/ou frequenta e dados de
identificação do Diretor de turma;



Indicação das pessoas autorizadas para o seu acompanhamento ao exterior;



Plano de Acompanhamento Individual (em diante PAI), que consta de plano de
acolhimento, avaliação diagnóstica nas áreas de saúde e bem-estar, acompanhamento
escolar, desenvolvimento pessoal e social e acompanhamento familiar, Plano
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Socioeducativo Individual (PSEI) da criança/jovem, seus registos, avaliações e revisões e
Plano de Saída.


Relatórios de desenvolvimento, realizados em articulação com entidades externas, no caso
de crianças/jovens com necessidades educativas especiais;



Registos dos contactos efetuados;



Registos de saídas e das visitas.

3. No caso da criança/jovem admitida ser oriunda de outra estrutura de acolhimento deverá
aquela ser acompanhada do seu processo individual ou cópia deste.
4. No caso da criança/jovem acolhida na CA transitar para outra estrutura de acolhimento,
este disponibiliza a cópia do processo individual.
5. Os processos individuais da criança/jovem possuem caráter de confidencialidade. Devem
estar situados em lugar próprio e de acesso reservado apenas à direção e à equipa técnica
do CA.
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Capítulo IV - Acolhimento e
Procedimento Individual
Norma 18.ª Acolhimento

1. O acolhimento é organizado de modo a que a criança/jovem fique a conhecer as regras e o
modo de funcionamento;
2. Identifique e se familiarize com os espaços a si destinados e de uso comum;
3. Se familiarize com os pares e com os adultos, bem como com as funções destes e seus
espaços de trabalho;
4. As crianças/ jovens da Casa de Acolhimento, bem como toda a equipa de colaboradores,
são preparadas antecipadamente e motivadas para o um novo acolhimento e, sempre que
aconselhável, designa-se um deles como facilitador da sua integração;
5. O Diretor Técnico designa o respetivo gestor de caso7 que fará o acompanhamento da
criança/jovem;
6. É proporcionado o envolvimento da família e/ou elementos de referência da criança/jovem
no processo de acolhimento, facilitando-se o esclarecimento de dúvidas quanto ao modo
de funcionamento da Casa de Acolhimento;
7. No acolhimento, e aquando a estabilidade emocional de todos os intervenientes reúne-se
com a família ou elementos de referência com vista o conhecimento das rotinas diárias da
criança e suas especificidades;

7

O gestor apresenta-se como alguém disposto a ajudar a criança, capaz de aliviar a sensação de perda,
permitindo à criança/jovem (re)adquirir a confiança nas relações com os outros, construindo laços de afeto
nas mesmas, funcionando como reforço positivo dar-lhe uma visão mais dinâmica de si e apoiando-a nos
seus esforços. Através destas interações, o menor vai construindo uma imagem de si próprio e dos outros
mais positiva. Este profissional é responsável por gerir a relação de confiança com a família e com a
criança/jovem, assumindo também o papel de mediador com os outros técnicos e serviços.
Robertis, C. (2011). Metodologia da intervenção em trabalho social. Coleção Educação e Trabalho Social.
Porto: Porto Editora.
Gomes, I. (2010). Acreditar no futuro. Alfragide: Textos Editores
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8. Informar à criança e/ou jovem os seus direitos e deveres, bem como o regulamento em
vigor da CA, sendo-lhe entregue uma cópia deste.
9. No momento do acolhimento, faz-se o registo de todos os pertences da criança/jovem,
salvaguardando os seus bens pessoais. Deverá ser fotografado e anexado ao processo
individual.

Norma 19.ª Acompanhamento, intervenção e desenvolvimento individual

1. O acompanhamento e a intervenção junto das crianças/jovens orientam-se para a
superação/remoção do perigo em que estas se encontram e a sua formação e crescimento
integral.
2. Perspetiva-se a criança/jovem de uma forma holística, tendo em conta o seu passado e o
seu presente, contexto familiar, social, cultural e profissional, nunca reduzindo a pessoa à
sua singularidade;
3. Garantir a proteção efetiva dos direitos;
4. Promover um trabalho multidisciplinar que satisfaça as necessidades de alojamento,
alimentação, higiene, saúde e educação, que preste acompanhamento psicossocial e
orientação educativa individualizada e acompanhamento escolar especializado para
crianças/jovens com necessidades educativas especiais;
5. Promover as suas competências físicas, sociais e culturais;
6. Respeitar a liberdade religiosa da criança;
7. Prestar cuidados personalizados e providos de investimento afetivo;
8. Estabelecer relações de confiança;
9. Preservar a integridade e a identidade;
10. Promover um clima familiar e manter uma população-alvo heterogénea (dois sexos) e
vertical (idades distintas);
11. Manter o contacto com a família e outras pessoas significativas;
12. Criar expectativas positivas em relação a si, aos outros, à vida e ao futuro;
13. Preparar a independência dos adolescentes, propiciando condições estruturais e dinâmicas
favorecedoras de níveis progressivamente mais elevados de autogestão, de forma a haver
uma transição bem-sucedida para a vida autónoma.
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Norma 20ª. Plano Socio- Educativo Individual8 (PSEI)

1. Quando a criança ou o jovem é admitido, elabora-se um plano com base na avaliação
diagnóstica das necessidades e expectativas da criança/jovem, no período máximo de 30
dias e deverá incluir os dados de identificação da criança ou do jovem e os cuidados de
saúde a assegurar pelos colaboradores da Casa de Acolhimento ou pelas entidades externas.
2. Depois de assegurada a base das necessidades, deverão ser alvo de intervenção as
componentes sociais e de autoestima, no sentido de fomentar nos jovens uma personalidade
equilibrada e independente de afeto, apoio psicológico e, também, modelos, exemplos e
estratégias para o desenvolvimento de comportamentos assertivos, descoberta de talentos,
aprendizagem de regras e de relacionamento interpessoal empático e tolerante, no quadro
de uma educação para o otimismo.
3. Deverá, também, identificar estratégias, os recursos e as atividades a seguir pelos
intervenientes na implementação do PSEI. É necessário implementar uma metodologia de
ação, ou seja, incluir as ações a implementar, os seus riscos, bem como os prazos para a
implementação dessas ações previstas, os critérios de avaliação e a periodicidade da
avaliação e revisão do PSEI.

Norma 21ª. Projetos de vida

1. “(Re)integração na Família Nuclear, alargada e Confiança à guarda de 3ª pessoa”


As famílias das crianças e jovens têm direito a ser informadas sobre a situação das crianças,
funcionamento e objetivos da Casa, à exceção dos casos em que tal represente um perigo
para as crianças ou para a Instituição;



As famílias das crianças/jovens acolhidos são incentivadas a apoiarem os filhos e
participarem nas suas vidas;

8

Vilares, I. (2009). A Institucionalização: (Des) Encontros Pela Relação, Actas das II Jornadas de Educação
Social. Bragança, Escola Superior de Educação –Instituto Politécnico de Bragança.
AA.VV. (2007). Manual da Gestão da Qualidade das Respostas Sociais –Centro de Acolhimento
Temporário. Lisboa, Instituto da Segurança Social.
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As visitas à família são acompanhadas (nos casos em que se justifique), previstas e
planeadas por técnicos, a fim de apoiar as crianças/jovens, prevenir situações de risco e
promover os laços familiares;



A avaliação das visitas à família conduzirá à sua eventual redefinição;



O regresso definitivo da criança/jovem à família é preparado e acompanhado por toda a
equipa da CA, de modo a integrarem positivamente o processo de saída;



A CA deverá continuar disponível para apoiar a criança/jovem que regressa ao meio natural
de vida, procurando minimizar as perdas afetivas;



Aquando a integração da criança/jovem no seio familiar, a equipa manterá o contacto com
a família, supervisionando a relação;



Como estratégia, será utilizada a Mediação familiar na reunificação, pois facilitará o
processo de gestão ou resolução positiva de conflitos familiares, e assumirá um carácter
preventivo baseado na cooperação, autonomia e responsabilidade das pessoas implicadas
em situações de rutura, tensões ou conflitos.

2. Acolhimento Familiar9


A pedido dos tribunais e após a avaliação do projeto de vida, será feita uma análise onde
conste a possibilidade da criança/jovem ser confiada a uma pessoa singular ou a uma
família, habilitadas para o efeito, proporcionando a sua integração em meio familiar e a
prestação de cuidados adequados às suas necessidades e bem-estar e a educação necessária
ao seu desenvolvimento integral.



Será feita uma análise sobre as caraterísticas da criança e família de origem, com vista a
diminuição significativa de possíveis conflitos, aquando a existência de qualidade nos laços
afetivos e inexistência de competências parentais.



Perspetiva-se que esta possibilidade seja analisada o mais precocemente possível, em
especial relativamente a crianças até aos seis anos de idade.



Aquando a integração da criança/jovem no seio familiar, a equipa manterá o contacto com
a família, supervisionando a relação;

9

Diário da República n.º 204/1999, Série I-A de 1999-09-01; Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º
142/2015 - Diário da República n.º 175/2015, Série I de 2015-09-08, em vigor a partir de 2015-10-01
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3. Projeto de vida “Adopção”11


A pedido dos tribunais, será feita uma análise sobre a situação social e psicológica das
crianças em determinadas circunstâncias para verificar se não existem ou se encontram
seriamente comprometidos os vínculos afetivos próprios da filiação. Só a conclusão da
inexistência ou a falta de qualidade dos laços afetivos com a família biológica poderá levar
ao encaminhamento de uma criança para a adoção.



Este encaminhamento técnico instruirá um processo de promoção e proteção no âmbito do
qual será aplicada a medida de confiança com vista à adoção e assim proferida uma
sentença de adotabilidade.



Nestas circunstâncias diz-se que a criança está em situação de adotabilidade ou é adotável.



Tal facto, é da responsabilidade das equipas multidisciplinares dos organismos de
Segurança Social.

4. Projeto de vida “Autonomização”


Este projeto é pensado para os jovens cuja reunificação familiar ou encontro de outra
solução se encontraram comprometidas ou mesmo inviabilizadas. , foca-se num projeto de
autonomização ao longo dos anos de acolhimento da criança/jovem:



Promove-se a individuação, a maturidade psicossocial, a capacidade de autorregulação,
autocontrolo, autoeficácia, autodeterminação, capacidade de decisão e independência;



Aquisição de alicerces e habilidades funcionais, que capacitem o individuo para as
exigências do quotidiano, nas vertentes: económica, profissional, pessoal e familiar;



Reforçar competências sociais muito parecidas com o paradigma familiar (participação na
preparação da comida, gestão das limpezas, compra de produtos, etc.);



Utilização de serviços da Comunidade (Centro de Saúde, Finanças, Seguranças Social);



A construção do projeto assenta na motivação do jovem face ao futuro, ou seja, os seus
objetivos, valores, perceção da eficácia face ao proposto e importância atribuída ao próprio.

11

Regime jurídico de Adoção (Decreto-Lei n.º 120/98, de 8 de maio)
Confiança a pessoa selecionada para adoção, a família de acolhimento ou a instituição com vista à futura
adoção considera-se aplicável quando se verifique alguma das situações previstas no artigo 1978.º do
Código Cívil, que consiste na colocação da criança ou do jovem sob a guarda de instituição com vista a
futura adoção (Artigo 38.º-A, da Lei 147/99, de 1 de setembro)
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Aquando a transição para as casas de autonomização ou casas de familiares, será feito um
acompanhamento e apoio pós-acolhimento, sendo um suporte ao cumprimento de um
projeto de vida que deve permanecer após a saída da instituição.

Norma 22ª. Transferência

1. A transferência deve ter um carácter excecional e obedecer a critérios que salvaguardem o
supremo interesse da criança e do jovem.
2. Pode determinar a transferência da criança e do jovem, as seguintes situações:


A inadaptação da criança/jovem à instituição;



Requerimento por parte da criança/jovem ou pelos pais, representante legal ou por quem
tenha a guarda de facto.

Norma 23ª. Saída da CA

1. A saída do CA deve ser sempre precedida de um período de adaptação onde seja garantido
o acompanhamento afetivo e educacional de qualidade, de forma individualizada e
dinâmica, preparando a desinstitucionalização segura e a sua autonomia.
2. A saída deve processar-se sempre que:


Cessem as causas que levaram à admissão da criança e jovem no CA, e haja uma decisão
de revisão que ponha termo à medida de institucionalização;



O jovem atinja a maioridade ou, nos casos em que tenha solicitado a continuação da medida
para além da maioridade.

3. A criança e jovem, quando sai do CA, leva consigo toda a documentação pessoal, objetos
pessoais, trabalhos elaborados nas diversas atividades realizadas, álbum de fotografias,
todos os presentes oferecidos desde o seu acolhimento, a roupa e calçado que compõem o
seu guarda roupa e a medicação prescrita.
4. É elaborado um dossier com toda a informação pertinente recolhida durante o período de
acolhimento da criança e do jovem.
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Capítulo V - Regime Geral de
Funcionamento
Norma 24.ª Horários e rotinas

1. A CA funciona em regime aberto e de forma permanente.
2. Os horários e as rotinas da CA são definidos de acordo com as idades e circunstâncias
pessoais das crianças/jovens acolhidas e, ainda, segundo os seus horários escolares,
atividades extracurriculares e outras atividades lúdicas, culturais e desportivas em que
possam estar inscritas.
3. As crianças/jovens colaboram na organização, arrumação e limpeza dos espaços da Casa
de Acolhimento, de acordo com as suas idades, maturidade e o grau de autonomia.

Norma 25 ª. Transporte de crianças na CA


A deslocação das crianças da CA obedece à Lei n.º 13/2006 de 17 de abril intitulada
Transporte Coletivo de Crianças.



A pessoa que conduz tem de ser licenciada nos termos definidos pela presente lei, válido
pelo prazo de cinco anos, intransmissível e renovável por idêntico período.



Em relação à presença de um Educador na deslocação, não existe nada definido na Lei de
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 142/2015, de 08 de setembro).
Contudo, a Lei citada inicialmente (Lei 13/2006- artigo 8º-Necessidade dos Vigilantes e o
seu enquadramento), informa que o transporte coletivo de crianças tem de ser assegurado,
para além do motorista, a presença de um acompanhante adulto designado por
vigilante, a quem compete zelar pela segurança das crianças, a presença deste vigilante é
dispensada se for num automóvel ligeiro de passageiros.
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Norma26ª. Plano de atividades socioeducativas/culturais:

1. Os horários do CA, são definidos segundo diversas atividades, de natureza terapêutica,
desportiva, lúdica, cultural e musical, sendo estas: Intervenção com as Famílias Biológicas,
Psicologia, Mediação Escolar, Apoio ao Estudo, Desporto e Lazer, Mundo da Música,
Atividades de vida diária e inserção na vida ativa, Biblioteca, Tertúlias do saber, Cultura
Divertida, culinária, entre outros.

Norma 27.ª Saídas, autorizações e visitas familiares

1. A CA proporciona a livre entrada e saída da(s) criança/jovem da instituição, sempre de
acordo com as normas gerais de funcionamento, tendo apenas como limites os resultantes
do acompanhamento educativo e das medidas de promoção e proteção proferidas.
2. As saídas extraordinárias autorizadas são registadas em documento próprio e arquivadas
no processo individual.
3. Os períodos/idas à família em fim-de-semana e/ou férias escolares, entre outras, devem ser
previamente organizadas entre a CA, a família e as respetivas entidades competentes, tendo
apenas como impedimentos os resultantes do acordo de promoção e proteção e o superior
interesse da criança/jovem.

Norma 28.ª Visitas de familiares/pessoa idónea na Casa de Acolhimento

1. Aquando um novo acolhimento, e num período de adaptação ao contexto residencial, as
visitas são supervisionadas pela equipa e relatadas em documento próprio.
2. O horário das visitas é definido de forma singular, com a colaboração de todos os
intervenientes, tendo em conta o interesse das crianças/jovens acolhidas.
3. Os intervenientes deverão deixar os seus pertences num cacifo próprio, sendo-lhes
facultada as chaves como salvaguarda;
4. Os pais deverão ter conhecimento e concordar com as regras de convívios supervisionados
(proibição de entrada de produtos alimentares, entrega de objetos e utilização de
dispositivos eletrónicos).
5. As visitas deverão promover uma relação privilegiada, com a criança ou jovem, de maneira
a colmatar a ausência ou as necessidades afetivas.
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Norma 29.ª Saídas não autorizadas

1. As saídas não autorizadas devem ser comunicadas de imediato às entidades competentes
(Polícia Judiciária) e família por parte do Diretor Técnico.
2. Aquando do regresso da criança/jovem, bem como da possível pessoa que a estiver a
acompanhar, é recebida pelo responsável da CA, o qual decidirá as diligências a serem
tomadas no imediato, na salvaguarda do seu bem-estar e do bem-estar das demais crianças
e jovens acolhidas.
3. O regresso à Casa de Acolhimento deve ser comunicado de novo às autoridades
competentes e à família.

Norma 30ª. Alojamento e Instalações

1. A Casa de Acolhimento organiza-se segundo unidades de acordo com as idades e a
maturidade individual das crianças e jovens acolhidos, promovendo-se uma vida diária
personalizada, familiar e a sua integração na comunidade.
2. A cada criança/jovem é garantido um espaço digno para habitação e para a guarda dos seus
bens pessoais.
3. As instalações da Casa de Acolhimento são constituídas por:


Quartos (com um total de 13 camas; 2 berços);



Espaço de convívio com Biblioteca



Cozinha;



Refeitório;



Casas de banho;



Sala de informática;



Campos de jogos;



Sala de acolhimento/atendimento;



Salas de estudo;



Gabinete técnico;



Gabinete da Direção técnica;



Arrumos;



Enfermaria
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4. A CA obedece às condições especiais de acessibilidade e habitabilidade exigidas pelo
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, para além das condições gerais previstas no
Decreto-Lei n.º64/2007, de 14 de Março.
5. A CA tem implementado o Plano de Emergência e Evacuação, devendo prover a
manutenção constante dos instrumentos e da sinalética conforme indicado no Artigo 23.º
do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto.

Norma 30ª. Alimentação

1. A CA garante uma alimentação variada, saudável e equilibrada em atenção às diferentes
fases de desenvolvimento de cada criança/jovem.
2. A constituição alimentar das ementas respeitam as orientações de um nutricionista.
3. O mapa da ementa é afixado semanalmente, num lugar de acesso público.
4. As refeições, são tomadas em conjunto, sendo um momento de convívio e aproximação a
um ambiente mais familiar.
5. As refeições são também momento de aquisição de regras e posturas de saber estar à mesa.
6. A CA dispõe de educadores para supervisionar/apoiar a hora da refeição.
7. A CA tem implementado o sistema de higiene e segurança alimentar segundo os princípios
do Sistema de Análise e Perigos, conhecido como HACCP.
8. A confeção das refeições e mise en place faz parte das tarefas domésticas e da prática
educativa.
9. Será fomentada a etiqueta e boas maneiras à mesa.
10. Horário das refeições:
Dias úteis

Fins de semana, Feriados e
Férias

Pequeno almoço

7:45h- 8:30h

09:00h-10:00h

Almoço

12:15-13:30h

12:00h-13:30h

Lanche

16:30h-17:00h

16:30h-17:00h

Jantar

19:00h-20:00h

19:00h-20:00h

Ceia

21:00-21:30h

21:00h-21:30h

(Para além das refeições estabelecidas anteriormente, serão tidos em conta o intervalo
entre as mesmas, caso se justifique, serão feitos “lanches extra”)
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Norma 31ª. Cuidados Especiais de Saúde

1. São promovidos hábitos de higiene pessoais, nomeadamente, higiene corporal e oral.
2. A CA garante a aquisição e manutenção dos artigos de higiene pessoal, do vestuário e do
calçado em falta, tendo em consideração os gostos e preferências pessoais de cada
criança/jovem.
3. No respeito pela individualidade de cada criança/jovem e para a melhoria da gestão interna,
as peças do vestuário e o calçado são devidamente identificados.
4. A CA deve cumprir o Programa Nacional de Vacinação e diligenciar pela realização de
vacinas e rastreios que em cada caso forem prescritos pelo médico;
5. A CA deve manter organizado e atualizado o dossier clínico da criança/jovem (o dossier
deve conter os exames médicos e análises clínicas realizados, cópia das receitas médicas e
indicações de administração), o dossier é reservado aos profissionais de saúde, à equipa
técnica da CA, à criança/jovem, aos seus pais, e entidade responsável pelo acolhimento; A
Diretora Técnica deixará indicações à equipa das consultas e conteúdos imprescindíveis à
manutenção da saúde das crianças e jovens.
6. A CA, garante os cuidados de saúde necessários, particularmente nos aspetos preventivos
e de despiste de situações anómalas, bem como no caso de intervenção e tratamentos
médicos:


Os cuidados de saúde são assegurados por clínica convencionada, pelo Centro de Saúde da
área de residência ou pelo Hospital Dr. Nélio Mendonça.

7. Nos casos em que seja diagnosticada uma doença infectocontagiosa, são garantidos todos
os cuidados inerentes ao seu tratamento e à prevenção do contágio fazendo uso da
enfermaria, respeitando os direitos básicos da criança/jovem, bem como a garantia do
sigilo.
8. Em relação à sexualidade e questões inerentes à puberdade, serão feitas ações de
sensibilização na CA, pela equipa de Enfermagem e Psicologia. Posteriormente os jovens
serão encaminhados para o Centro de Saúde, promovendo a sua autonomia.
9. Serão disponibilizados cuidados de higiene adequados às exigências dos adolescentes, bem
como métodos contracetivos.
10. Administração de medicamentos


A administração medicamentosa tem por base a prescrição médica e deve ser ministrada
pelos elementos da equipa técnica ou educativa da CA.
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Nas situações em que não seja exigida a prescrição médica, a equipa técnica deve assumir,
de forma responsável, a administração medicamentosa de urgência com base na formação
e informações transmitidas pelos técnicos de saúde de apoio à CA.



Não é permitido à criança e jovem a automedicação, bem como a suspensão da medicação
prescrita, sem conhecimento do médico assistente.

11. A CA tem disponível uma caixa de primeiros socorros, em local acessível.

Norma 32ª. Documentos e Objetos Pessoais

1. Os documentos e objetos pessoais devem ser entregues à guarda da CA, constando em
documento próprio a identificação dos mesmos. Este documento deve ser datado e assinado
pelo gestor de caso, diretor(a) técnico(a) e proprietário, a quem será entregue cópia. O
original deve constar no Processo Individual.
2. A correspondência enviada e recebida pelas crianças/jovens é inviolável, exceto se existir
no acordo ou na decisão do tribunal determinação em contrário.

Norma 33ª.Conta Bancária da criança/jovem

1. A conta bancária de cada jovem deve ser aberta em nome do próprio e no do diretor técnico,
aquando da entrada na CA;
2. O/A jovem cessando a medida de acolhimento, o deposito da sua conta bancária será
disponibilizada aquando a maior idade;
3. O/A jovem solicitando o prolongamento da medida de acolhimento residencial, será
instruído a administrar convenientemente o seu dinheiro.

Norma 34ª. Pecúlio das crianças/jovens

1. Entende-se por pecúlio das crianças/jovens todas as quantias em dinheiro, de proveniência
conhecida e autorizada, suscetíveis de serem colocadas na sua titularidade, nomeadamente
as resultantes de:


Bolsas de formação;



Remunerações por trabalho;



Dádivas de familiares e ou amigos;
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Prestações sociais

4. A criança/jovem deverá ser orientada pelo gestor a administrar convenientemente o seu
dinheiro.
5. A criança/jovem poderá depositar na sua conta bancária, o dinheiro oferecido por
familiares, pessoas amigas e de remunerações por trabalho no caso dos jovens.
6. As prestações sociais a que a criança ou jovem tenha direito e que sejam recebidas pela CA
são depositadas na sua conta bancária.
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Capítulo VI - Quadro Pessoal, Direçao
e Equipa Tecnica da Casa de
Acolhimento
Norma 35.ª Quadro de pessoal

A CA define um perfil dos colaboradores, adequados a cada função. Na seleção importa
ter em conta as condições físicas e psíquicas, características de personalidade, percurso
anterior, habilitações e vocação.
O processo de recrutamento e seleção tem em conta um conjunto de princípios tais
como: formação adequada, sendo imprescindíveis um conjunto de características
transversais a todos os colaboradores.
Existirá um período experimental, o máximo permitido pela legislação laboral aplicável,
para que o colaborador interiorize o sentido da sua função e avalie se esta vai ao encontro
das suas capacidades e expectativas.
A Instituição irá avaliar a adequação da personalidade e competências face ao serviço a
prestar.
O quadro de pessoal está afixado em local visível, contendo a indicação dos recursos
humanos afetos à CA de acordo com a legislação em vigor e identificados no respetivo
acordo de cooperação.
A equipa integrada na casa de Acolhimento será avaliada com uma periodicidade anual.
Caso se verifique instabilidades que prejudiquem o bom funcionamento da sua atividade
laboral e cuidados prestados às crianças, o colaborador será encaminhado para redes de apoio
existentes na Fundação ou especialidades no exterior.
Os colaboradores devem ter disponibilidade para formação contínua a ser disponibilizada
dentro e fora da FCZ.
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Norma 36.ª Direção Técnica
1. O Diretor Técnico da CA:


É nomeado e exonerado pela Entidade Titular:



Responde perante o Diretor, sem prejuízo de quanto decorra do clausulado do Acordo de
Cooperação, caso exista, dos protocolos celebrados e da lei vigente;



Realiza o seu trabalho na fidelidade aos Estatutos da Fundação e à CA;



Integra a direção da CA.
1.1. São funções do Diretor Técnico da CA:



Coordenar o serviço, assumindo a responsabilidade pela elaboração, execução e avaliação
dos planos anuais de ação, dos relatórios anuais de ação e os planos de formação dos
colaboradores;



Coordenar e supervisionar os recursos humanos afetos ao equipamento;



Elaborar, executar e avaliar os planos de prestação de cuidados;



Garantir a análise da situação de cada criança/jovem e a elaboração do respetivo plano
socio educativo individual;



Garantir à criança/ jovem o respeito pela sua individualidade e privacidade, assim como a
prestação de todos os cuidados adequados à satisfação das suas necessidades, tendo em
vista a sua autonomia;



Propor à Direção a aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento da valência;



Colaborar na definição de critérios justos e objetivos para a avaliação periódica da
prestação de serviços do pessoal;



Elaborar planos de Formação dos colaboradores;



Deve procurar, sempre que solicitado e desde que julgue conveniente, colaborar na solução
de problemas e questões de ordem pessoal, familiar e moral dos colaboradores, com
respeito e absoluto sigilo;



Garantir a elaboração de mapas de férias e folgas;



Participar em reuniões da Direção.

33

Norma 37ª. Equipa da Casa de Acolhimento
1. A equipa técnica tem uma constituição pluridisciplinar e integra colaboradores com
formação mínima correspondente a licenciatura nas áreas Sociais, Educação e Mestrado na
área da Psicologia. A restante equipa tem formação Profissional adequada para o exercício
da Profissão. Sendo estes:


Diretor(a);



Diretor(a) Técnico(a);



Equipa Técnica: Psicóloga, Assistente Social, Prefeito/Professor, Terapeutas



Equipa Educativa: X auxiliares de ação educativa e cuidados de crianças;



Equipa de Apoio: colaboradores de serviços gerais: 2 cozinheiras; 1 Motorista.



Administrativo: 1 escriturária.

Norma 38ª. Equipa Educativa

1. A equipa educativa é composta por 7 Educadores.
2. O trabalho dos Educadores é desenvolvido por turnos rotativos contínuos, sendo a respetiva
escala de rotatividade organizada de forma a garantir a permanência de pelo menos um
elemento por turno. Nos horários noturnos encontra-se um colaborador em regime de alerta
e prevenção.

Norma 39ª. Equipa Técnica, Pessoal auxiliar e restantes colaboradores
1. O trabalho é desenvolvido em horários fixos, em horários semanais de acordo com as
categorias profissionais.
2. Os horários laborais serão previamente estipulados aquando o contrato de trabalho.

Norma 40ª. Competências da Equipa Educativa
As qualidades dos cuidados prestados na CA estão intimamente ligadas à qualidade humana
daqueles que os prestam. Assim, para além das capacidades técnicas e académicas, devem ser
igualmente valorizadas e atendidas características pessoais como a sensibilidade, afetividade,
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idoneidade, abertura e disponibilidade para interagir com o outro.
À equipa educativa compete:
1. Assegurar as tarefas de orientação e vigilância das crianças e jovens;
2. Organizar e executar ações de ocupação de tempos livres e de aprendizagem;
3. Zelar por uma alimentação adequada das crianças e jovens, pelos cuidados de higiene, bem
como pela sua segurança e bem-estar;
4. Orientar as crianças e jovens na administração e conservação dos seus objetos de uso
pessoal;
5. Assegurar e orientar o cumprimento das tarefas de arrumação e organização de roupas,
calçado, artigos de higiene, bem como de outros artigos destinados às crianças e jovens;
6. Colaborar em ações de enquadramento familiar, social, escolar e laboral.
7. O professor/perfeito da CA é o Encarregado de Educação16 das crianças e jovens da CA,
com as seguintes responsabilidades:


Acompanhar ativamente na vida escolar do educando;



Promover a articulação entre a educação na CA e o ensino na escola;



Diligenciar para que o educando beneficie efetivamente dos seus direitos e
cumpra os seus deveres;



Contribuir para a criação e execução do Projeto Educativo e do regulamento
interno da escola;



Cooperar com os professores no desempenho da missão pedagógica;



Aquando necessidades pedagógicas sinalizar a criança para apoio escolar
específico.

Norma 41ª. Competências da Equipa Técnica
1. Fazer o diagnóstico da situação das crianças/jovens em acolhimento;
2. Definir, executar, monitorizar e avaliar os projetos de promoção e proteção de acordo com
a decisão do Tribunal e EMAT (Equipa multidisciplinar de assessoria ao tribunal);
3. Dar o seu parecer relativo à admissão de novas crianças/jovens e de eventuais
Diário da República, 1.ª série — N.º 172 — 5 de setembro de 2012 (Art.43ª Responsabilidade dos pais
ou encarregado de educação)
16
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transferências;
4. Elaborar, colaborar e executar o plano anual de ação e o Relatório Anual de Atividades;
5. Partilhar informação relevante entre as diferentes equipas da CA para o equilíbrio e
coerência na intervenção global e particular junto das crianças e jovens acolhidas.
6. A Equipa Técnica reúne-se ordinariamente com periodicidade semanal.
7. A Equipa Técnica dispõe de formações atualizadas de acordo com a sua área de
especialização.

Norma 42ª.Livro de Ocorrências

1. A CA tem um livro de ocorrências, no qual são registados todos os factos relevantes ao
nível das rotinas das crianças e jovens e ao nível do funcionamento da casa.
2. As passagens de serviço na mudança de turno são efetuadas por escrito no livro de
ocorrências, com páginas numeradas.
3. Deve constar nas passagens de turno:


As atividades propostas no turno;



Desempenho e Comportamento da criança/jovem;



Situações não normativas;



Condições de saúde e respetiva medicação (horários e posologias);



Propostas ou continuidade de atividades para o próximo turno;

Norma 43ª. Avaliação e Supervisão da Equipa Técnica17

Avaliação

1. As funções e responsabilidades, bem como a hierarquia de cada colaborador, devem ser
claramente definidas dentro da estrutura residencial. É crucial que o trabalhador saiba o
que tem de fazer e perante quem responde.
2. A avaliação do desempenho deve ser permanente. A avaliação será feita pelos superiores,
pelos pares e pelo próprio. O objetivo será a melhoria da prestação de serviços, numa
perspetiva motivante, compreensiva e evolutiva.

17

Grupo de Coordenação do Plano de Auditoria Social, CID-Crianças, Idosos e Deficientes-Cidadania,
Instituições e Direito (2004). Manual de Boas Práticas. Um guia para o acolhimento residencial das pessoas
mais velhas. Instituto de Segurança Social: Lisboa.
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3. A avaliação deve ser efetuada trimestralmente.

Reuniões de Equipa

1. As reuniões de equipa visam à análise de casos específicos das crianças acolhidas;
discussão de melhores formas de intervenção; relações de equipa, ideias e sugestões, etc…,
de modo a melhorar a qualidade dos cuidados prestados às crianças e jovens;
2. As reuniões de equipa devem de ser integradas por todos os intervenientes da CA, sejam
técnicos, educadores ou funcionários de ação indireta.

Acompanhamento Técnico

1. A CA pretende instaurar um espaço de acolhimento, compreensão, segurança e empatia,
onde seja disponibilizado um acompanhamento psicológico profícuo para os funcionários
poderem solicitar apoio nas diferentes áreas do seu desenvolvimento profissional e pessoal.
2. Pretende-se promover o bem-estar psicológico e saúde mental, com consequente aumento
da produtividade no desempenho das suas funções:
3. Melhorar o clima organizacional; as relações interpessoais; estilos de comunicação; gestão
de conflitos; aumento dos níveis motivacionais; disponibilizar estratégias de relaxamento;
tomadas de decisão; identificação de soluções; mudança de comportamentos, etc…
4. Todos os funcionários da CA, beneficiam de acompanhamento psicológico;
5. O acompanhamento será disponibilizado após as passagens de turno (1h);
6. Serão afixados os horários de atendimento, numa zona comum e acessível a todos os
colaboradores, salvaguardando a proteção de dados.

Supervisão

1. A supervisão visa a melhoria da qualidade do cuidar, a todos os níveis, envolvendo todos
os intervenientes e as diversas vertentes da ação numa perspetiva sistémica.
2. A supervisão será feita por uma entidade externa, integrando quatro grandes tópicos:


Assessoria: visa a facilitar o desempenho da equipa técnica e de cada um dos membros,
ajudar a clarificar o processo de trabalho, permitir planificar processos de formação,
densificar os princípios e objetivos da entidade tendo em vista o bom funcionamento
da instituição;
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Apoio: ajudar os colaboradores a otimizar a sua integração na equipa, com vantagens
para a sua organização e operacionalização;



Comunicação: otimiza os progressos na atitude e nos processos de comunicação entre
todos as pessoas implicadas;



Avaliação: contribui para o progresso do seu desempenho com referência aos objetivos
e planos de intervenção.

3. A supervisão deve privilegiar as reuniões de trabalho com análise de casos concretos e
definição de futuras intervenções;
4. A supervisão dos técnicos e colaboradores tem como grande objetivo, a compreensão, o
aprofundamento do sentido de responsabilidade, autoperceção do seu trabalho, aceitação
das suas limitações e capacidade de iniciativa e solicitação de ajuda.
5. A supervisão da CA, deve ser definida com a colaboração dos colaboradores, com o
objetivo de dotar a instituição de meios necessários e promoção de desempenho de
qualidade. Considera-se a funcionalidade dos equipamentos, questões relacionadas com a
organização e gestão, bem como a formação dos colaboradores, com estímulo à partilha de
experiências e conhecimentos.
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Capítulo VII - Direitos e Deveres
Norma 44ª. Direitos das Crianças e Jovens acolhidos

Tendo por base o art.º 58 da Lei de Proteção e Promoção de Crianças e Jovens em perigo (Lei
142/2015), as crianças/jovens acolhidos na CA têm, em especial, os seguintes direitos:


Ser tratados com respeito e zelo;



Ser respeitados na sua dignidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar;



Ser respeitados na confidencialidade dos elementos dos seus processos individuais,
devendo este permanecer exclusivamente circunscrito ao Diretor e à Direção da CA;



Manter regularmente e em condições de privacidade, contactos pessoais com a família
e com pessoas com quem tenham relações psicoafectivas profundas, sem prejuízo das
limitações impostas por medida/acordo de promoção e proteção;



Receber uma educação que garanta o desenvolvimento integral do seu caráter,
personalidade e potencialidades, sendo-lhe assegurada a prestação dos cuidados de
saúde, formação escolar e profissional e a participação em atividades culturais,
desportivas e recreativas;



Usufruir de um espaço de privacidade e de um grau de autonomia na condução da sua
vida pessoal adequados à sua idade e situação;



Ser ouvido e participar ativamente, em função do seu grau de discernimento, em todos
os assuntos do seu interesse.



Celebrar o seu aniversário e outras efemérides importantes na sua vida, fomentando a
sua participação na organização dos mesmos;



Receber dinheiro de bolso;



Ter a possibilidade de levar amigos para lanchar ou estudar em sua “casa”;



Poder usar o telemóvel e outros aparelhos eletrónicos no respeito pelas normas que a
eles se aplicam;



A inviolabilidade da correspondência;



Ter acesso à equipa técnica ou a algum dos seus membros, sempre que necessitem;



A uma intervenção em tempo útil e apenas o necessário para o cumprimento do seu
projeto de proteção e de promoção;
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Não ser transferido da CA, salvo quando essa decisão corresponda ao seu superior
interesse;



Contactar, com garantia de confidencialidade, a CPCJ, o Ministério Público e o Juiz;



Ter acesso ao Regulamento Interno da CA.

Norma 45.ª Deveres das crianças e jovens acolhidos

Para além do necessário cumprimento de quanto se refere neste Regulamento Interno, e em
atenção às idades e maturidade das crianças e jovens em acolhimento, são seus deveres:


Contribuir para o bem-estar de toda a comunidade educativa da CA, respeitando a
dignidade e a função dos seus elementos e dos pares;



Empenhar-se no cumprimento do projeto de promoção e proteção;



Participar ativamente no seu Plano de Vida;



Respeitar as regras e normas definidas pela CA, para os seus diversos espaços e
atividades;



Ser assíduo e pontual no cumprimento dos horários e tarefas que lhe forem atribuídas;



Não permanecer nos espaços que não lhe estão destinados;



Zelar pela preservação, conservação e asseio da CA, nomeadamente no que diz respeito
a instalações, mobiliário e restantes espaços, fazendo uso adequado dos mesmos;



Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da Comunidade Educativa;



Responsabilizar-se pela reparação dos danos causados a colegas ou à instituição nas
suas instalações, equipamentos ou bens, ou pela substituição dos mesmos;



Não ter na sua posse ou trazer para as instalações da CA substâncias ou objetos
proibidos por lei ou que constituam perigo e/ou possam causar dano para si o próprio
ou para terceiros;



Não consumir tabaco, álcool ou estupefacientes nos diversos espaços do
Estabelecimento e fora dele, nem ser cúmplice com tais práticas;



Não colocar piercings e fazer tatuagens durante o acolhimento na CA, sem
conhecimento prévio da equipa técnica e respetiva autorização;



Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou
engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das
atividades ou poderem causar danos físicos ou morais ao próprio ou a terceiros;



Respeitar a orientação cristã da CA nos seus princípios e valores;
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Manter, dentro e fora da Casa de Acolhimento, um comportamento digno nas palavras,
gestos, atitudes e modos de apresentação pessoal respeitando os valores do
Estabelecimento;



Cumprir com os horários escolares, ser assíduo e pontual às aulas, fazer-se acompanhar
de todo o material escolar necessário e empenhar-se seriamente na sua formação
académica/ profissional;



Participar nos momentos de reflexão e oração que diariamente se fazem na Capela, ou
noutro lugar estabelecido segundo as circunstâncias. No caso de haver crianças/ jovens
pertencentes a outras religiões, agnósticos ou ateus, devem manter uma atitude de
respeito;



Respeitar as normas estabelecidas para os diferentes ambientes e espaços da CA;



Conservar em bom estado o material didático que seja propriedade da Casa de
Acolhimento ou das escolas que frequentam, devendo ser devolvido no final do ano
letivo.

Norma 46.ª Direitos da família/representante legal das crianças/jovens.

São direitos da família das crianças/jovens da CA:


Tomar conhecimento do Regulamento Interno e do Plano Anual de Ação da CA;



Ser parte ativa, e em colaboração com da Casa de Acolhimento, na prossecução das
medidas definidas em acordo de promoção e proteção e nos processos de intervenção
educativo e pedagógicos definidos pela CA;



Informar-se e ser informado sobre a situação atual da criança/jovem, os objetivos da
intervenção educativa e o desenvolvimento da mesma;



Visitar regularmente a(s) criança(s)/jovens de acordo com as normas estabelecidas de
acordo com as medidas de promoção e proteção decretadas pelo Tribunal ou CPCJ;



Visitar as crianças/jovens em datas significativas, agendando previamente junto da
equipa técnica;



Visitar as crianças/ jovens em caso de doença e sempre com o conhecimento e
acompanhamento da Equipa Técnica;



Acompanhar a criança a consultas médicas;
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Apresentar sugestões de melhoria e eventuais reclamações, em impressos próprios,
bem como ser informado sobre o resultado das suas diligências.



Receber Intervenção, por parte da Equipa Técnica da CA e de outros serviços, que
conduzam à superação da situação de risco, para que a criança ou jovem possam
regressar ao seio familiar, partilhando com o agregado os cuidados e as
responsabilidades pela educação dos filhos, que lhes continuam a pertencer:
o Ter oportunidade de beneficiar de Programas de Aconselhamento Familiar;
o Apoio Domiciliário;
o Assistência Parental;
o Apoio Financeiro;
o Encorajamento da manutenção;
o Aprofundamento das relações paterno-filiais.

Norma 47ª. Deveres da família/representante legal das crianças/jovens.

São deveres da família das crianças/ jovens da Casa de Acolhimento, nomeadamente:


Aceitar e cumprir o Regulamento Interno da CA e de quanto se prevê no seu Plano
Anual de Ação;



Respeitar o exercício das funções técnicas e educativas do pessoal da CA;



Colaborar com a Casa de Acolhimento no cumprimento de quanto se defina no Plano
Anual de Intervenção em vista da concretização do projeto de promoção e proteção
definido para cada criança/jovem;



Cooperar com a CA no desenvolvimento de uma cultura de cidadania responsável;



Cooperar com a CA, na medida das suas possibilidades financeiras, na aquisição de
vestuário, calçado e objetos de higiene pessoal para o seu filho/ tutelado;



Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade dos seus
educandos aquando do seu regresso à CA sempre que lhes sejam confiados para
passarem em família o fim-de-semana ou interrupções/ férias letivas;



Tomar a iniciativa de contactar previamente a equipa técnica para visitar o (s) seu(s)
filho(s) na CA e/ou para cancelar a mesma, sempre com uma atitude de respeito;



Comparecer na CA sempre que sejam solicitados;



Colaborar ativamente com os técnicos no cumprimento de quanto esteja disposto na
medida de promoção e proteção, e que a eles diga respeito, bem como outras iniciativas
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orientadas à superação de todas as situações que colocam em risco ou perigo a
criança/jovem;


Manter-se informado e motivado no cumprimento das medidas de promoção e
proteção, através de um diálogo com a Equipa Técnica e Direção;



Respeitar os espaços propostos para o encontro entre a família e a criança/jovem
durante a semana, garantindo a sua privacidade, sempre que esta não ponha em causa
o seu superior interesse.



Cumprir as normas de segurança da CA:
o Aos pais/ representante legal apenas está permitida entrada nos espaços da CA
quando devidamente autorizados e identificados.
o Agir em colaboração serena e responsável com a Instituição.

Norma 48.ª Direitos dos Técnicos, Auxiliares e Colaboradores contratados pela
instituição

1. Ver respeitado o exercício da atividade laboral segundo a área para a qual está contratado;
2. Participar na organização e dinâmica da CA, contribuindo para melhorar a qualidade das
respostas;
3. Apresentar sugestões e críticas construtivas quanto ao funcionamento da Casa de
Acolhimento;
4. Ser ouvido e esclarecido sempre que solicite junto dos órgãos competentes;
5. Ser-lhe assegurada formação e informação contínuas, contribuindo para a sua valorização
e para um melhor desempenho profissional;
6. Ver assegurado a cada um dos membros um acompanhamento capaz de proporcionar uma
avaliação assídua para a melhoria da qualidade no desempenho das suas funções;
Segundo o Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (Relações de Trabalho, Portaria
de Extensão n.º 15, 2016), dos Direitos do Trabalhador, constam os seguintes direitos:


Ser tratado com igualdade, formação e promoção profissional;



Receber retribuição, devendo ser entregue ao trabalhador documento que contenha,
entre outros elementos, a retribuição base e as demais prestações, os descontos e
deduções efetuados e o montante líquido a receber;



Trabalhar o limite máximo de 40 horas por semana e 8 horas por dia, com exceção de
situações especiais como, por exemplo, em regime de adaptabilidade;
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Descansar pelo menos um dia por semana;



Receber uma retribuição especial pela prestação de trabalho noturno;



Receber uma retribuição especial pela prestação de trabalho suplementar, que varia
consoante o trabalho seja prestado em dia de trabalho ou em dia de descanso;



Gozar férias (em regra o período anual é 22 dias úteis, que pode ser aumentado até 3
dias se o trabalhador não faltar);



Receber subsídio de férias, cujo montante compreende a remuneração base e as demais
prestações retributivas e que deve ser pago antes do início do período de férias;



Receber subsídio de Natal de valor igual a um mês de retribuição que deve ser pago até
15 de dezembro de cada ano;



Ser protegido na maternidade e paternidade (a trabalhadora tem direito a uma licença
por maternidade de 120 dias consecutivos, podendo optar por uma licença de 150 dias);



Dispor de segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa,
ou por motivos políticos ou ideológicos;



Regime especial caso seja trabalhador estudante;



Receber por escrito do empregador informações sobre o seu contrato de trabalho:
o A identificação do empregador, o local de trabalho, a categoria profissional, a
data da celebração do contrato, a duração do contrato se este for celebrado a
termo, o valor e periodicidade da retribuição (normalmente mensal), o período
normal de trabalho diário e semanal, o instrumento de regulamentação coletiva
aplicável, quando seja o caso.

Norma 49ª. Deveres dos Técnicos, Auxiliares e Colaboradores contratados pela
instituição.

1. Cumprir com o presente Regulamento Interno;
2. Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
3. Realizar o trabalho com zelo e diligência;
4. Realizar as formações propostas pela Instituição. As formações serão Regionais e
Nacionais, podendo ter de se deslocar.
5. Cumprir as ordens do empregador em tudo o que respeite à execução do trabalho, salvo na
medida em que se mostrem contrárias aos seus direitos e garantias;
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6. Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta própria ou
alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações referentes à sua organização,
métodos de produção ou negócios;
7. Zelar pela conservação e boa utilização dos bens relacionados com o seu trabalho que lhe
forem confiados pelo empregador;
8. Garantir a qualidade dos serviços prestados;
9. Empenhar-se no bem-estar dos colegas de trabalho e, de forma muito especial, das crianças/
jovens mantendo relações de respeito e afeto;
10. Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos das crianças e jovens e da vida interna
da CA;
11. Garantir a lealdade e confidencialidade institucional para com a entidade titular;
12. Respeitar e fazer respeitar a identidade e natureza da Instituição segundo os princípios
orientadores da Fundação;
13. Cumprir o sigilo profissional e os princípios deontológicos profissionais.
Compete à direção do Estabelecimento a resolução de quaisquer problemas que possam
surgir entre colaboradores do Estabelecimento.

Norma 50ª. Destituição com justa causa

1. Mediante solicitação de qualquer membro, a Direção apreciará eventuais casos de violação
dos deveres que recaem sobre os seus membros, devendo tomar as medidas necessárias
para restabelecimento do regular funcionamento da CA.
2. Caso entenda que relativamente a um membro existe uma infração grave dos seus deveres,
a Direção deliberará sobre a apresentação de uma proposta para a sua destituição com justa
causa.

Norma 51ª. Direitos e Deveres da Casa de Acolhimento

Direitos

1. O respeito do presente Regulamento por parte das entidades parceiras, como também das
crianças e jovens acolhidas, suas famílias e trabalhadores;
2. O reconhecimento pela inserção e funcionamento em contexto social, comunitário e
habitacional facilitador da integração e inclusão social.
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3. Ver reconhecida a natureza particular e, consequentemente, o direito de livre atuação e a
plena capacidade contratual;
4. Ver reconhecido o seu bom nome e um trato digno de todos quantos nela trabalham por
parte dos utentes, familiares e restantes entidades parceiras;

Deveres

1. A CA deve assumir uma função securizante, contentora de angústias e promotora do
desenvolvimento pessoal e da construção da identidade das crianças/jovens acolhidos;
2. A CA deve apresentar regras e rotinas claras e de leitura fácil para as crianças/jovens, dado
que muitos dos jovens provêm de famílias nas quais não há uma definição clara dos papéis
de cada elemento;
3. Proporcionar um espaço de interações, de normas de conduta grupais e de desenvolvimento
da própria identidade e promoção de valores, como a cooperação e a entreajuda;
4. Proporcionar condições laborais satisfatórias19;
5. Cumprir e fazer-se cumprir o Regulamento Interno;
6. Promover uma gestão que alie a sustentabilidade financeira à qualidade global da resposta
social;
7. Criar e manter as condições necessárias ao normal desenvolvimento da resposta social;
8. Promover as competências parentais e respeitar a prevalência da família natural, na defesa
do direito das crianças e jovens;
9. Criar procedimentos de avaliação da qualidade da intervenção desenvolvida pela CA,
proporcionando momentos para a autoavaliação das práticas, seja individualmente e/ou em
equipa, no sentido da sua redefinição e constante melhoria.

19

Remunerações adequadas ao trabalho, a rotatividade, a não multiplicidade de tarefas, sendo
necessário motivar e promover a satisfação dos colaboradores para uma maior eficácia laboral
(Camacho, 2012; Gomes, 2010)
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Capítulo VIII - Medidas Reparadoras
e Responsabilidade Civil e Criminal
Norma 52ª. Medidas Reparadoras

1. A aplicação das medidas reparadoras obedecerá aos princípios definidos no Artigo 4º da
Lei de Promoção e Proteção, tendo em conta a gravidade da falta, as circunstâncias em que
ocorreu, a idade da criança/jovem e o seu nível de maturidade.
2. A CA deve promover um ambiente familiar reparador e contentor, marcado pela
proximidade, diálogo e amizade onde todos se sentem responsáveis pelo bem comum.
3. Privilegiar a ação preventiva, o diálogo e o bom senso para a correção e alteração de
comportamentos e atitudes sobre a aplicação de medidas.
4. Adotar uma intervenção terapêutica, ou seja, ajudar o jovem a refletir sobre o seu
comportamento, perceber as suas causas, assim como aprender estratégias e adquirir
competências para que as mudanças sejam possíveis e concretizadas;
5. Intervir de forma a desenvolver nos jovens uma cultura de participação, de colaboração, de
convivência em grupo que seja conducente a uma interiorização da necessidade de
mudança dos seus comportamentos.
6. Promover dinâmicas de grupo, onde os jovens podem falar nos seus sentimentos, das suas
preocupações, no seu dia-a-dia, explicar o que correu bem ou menos bem, e assim levar os
jovens a regular a sua vida em comum. É uma estratégia utilizada para diminuir tensões,
conflitos, problemas, que decorrem na vida em grupo e têm como objetivo a resolução dos
problemas;
7. Propor frequência em Programas de gestão de conflitos, estratégias de autocontrolo, entre
outros;
8. As medidas reparadoras aplicáveis, devidas a infrações cometidas, podem assumir a
forma de:


Repreensão oral e/ou por escrito: censura firme, solene e inequívoca que caracterize e
destaque a infração e as respetivas consequências;



Realização de um trabalho pessoal e formativo relacionado com a infração cometida e
capaz de promover uma auto consciencialização das consequências do ato;



Privação da presença em determinados espaços da CA;
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Privação de determinados objetos/pertences quando deles é feito um mau uso ou um
uso indevido;



Suspensão temporária de saídas autorizadas da CA;



Suspensão temporária da participação em atividades lúdico-desportivas;



Restrição parcial do dinheiro de bolso, de acordo com a gravidade e as circunstâncias
da infração;



Execução de tarefa em favor da comunidade da CA, adequando-a à idade, maturidade
e estado de saúde da criança/jovem e sempre que não coloque em causa a sua
dignidade.

9. A criança/jovem terá sempre conhecimento da medida e da razão da sua aplicação. Serlhe-á dada, igualmente, a possibilidade de ser ouvida e de se defender sobre as razões da
medida.
10. As medidas reparadoras são aplicadas pela equipa de intervenção direta, ou seja, equipa
técnica e educativa que, deverão reparar o comportamento no imediato. Aquando a
aplicação das mesmas, deverão ser reportadas à Diretora Técnica.
11. A Diretora Técnica ficará incumbida das medidas reparadoras associadas a
comportamentos gravosos ou com impacto pernicioso para a vida da criança ou jovem;
12. As medidas acima mencionadas são registadas em impresso próprio no processo individual
da criança/jovem, com a menção da infração disciplinar, a medida aplicada, quem a aplica,
a data da decisão e o período de execução. Esta será acompanhada pelo gestor de caso.
13. Quando as medidas aplicadas não surtirem os efeitos educativos e pedagógicos previstos e
estes comportamentos se mantenham de forma reiterada, compete ao Diretor Técnico, após
decisão do Diretor, solicitar à entidade responsável pelo acompanhamento da execução da
medida o seu reencaminhamento.

Norma 53ª. Circunstâncias atenuantes e agravantes

1. Consideram-se circunstâncias atenuantes da infração disciplinar:


Confissão espontânea;



Imitação ou o acatamento bem-intencionado da conduta de outrem;



Provocação de outrem;



Existência de limitações psicológicas que não permitam a compreensão da gravidade do
ato.
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2. São circunstâncias agravantes da responsabilidade da criança/jovem:


A premeditação do ato;



A gravidade do dano provocado a terceiros;



A acumulação de infrações disciplinares e reincidência.

Norma 54.ª Responsabilidade civil e criminal (não encontrei a legislação)

1. A aplicação de medidas reparadoras não isenta a criança/jovem e o respetivo representante
legal da responsabilidade civil a que, nos termos legais de direito, haja lugar, sem prejuízo
do apuramento da eventual responsabilidade criminal daí decorrente.
2. Quando o comportamento do menor de 16 anos for suscetível de desencadear a aplicação
de uma medida reparadora, se constituir, simultaneamente, como facto qualificável de
crime, deve a direção da CA comunicar ao Ministério Público junto do Tribunal
competente, conforme o menor tenha à data da prática do facto menos de 12 anos ou entre
os 12 anos e 16 anos, sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades
policiais.
3. Quando o procedimento criminal pelos factos a que alude o número anterior depender de
queixa ou de acusação particular, competindo este direito à própria direção do
Estabelecimento, deve o seu exercício fundamentar-se em razões que ponderem, em
concreto, o interesse da Comunidade Educativa no desenvolvimento do procedimento
criminal perante os interesses relativos à formação do menor em questão.
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Capítulo IX - Disposiçoes Finais
Norma 55.ª Alterações ao presente regulamento

1. Quaisquer alterações ao presente Regulamento serão comunicadas às partes interessadas,
com a antecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua entrada em vigor.

Norma 56.ª Omissões

1. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da CA em diálogo com os órgãos de
Administração da Fundação, tendo em conta a legislação em vigor sobre a matéria.

Norma 57.ª Disposições complementares

1. Todas as crianças/jovens acolhidas estão abrangidas por um seguro de responsabilidade
civil e de acidentes pessoais.

Norma 58.ª Foro competente

1. Foro Competente para todas as questões emergentes do cumprimento deste regulamento
é competente a Fundação Cecília Zino com renúncia expressa a qualquer outro.

Norma 59.ª Aprovação e Vigência

1. O Regulamento Interno da CA, é assinado pelo_______________, após aprovação do
mesmo em reunião da Mesa Administrativa.
2. Revoga-se expressamente na integra, o anterior Regulamento Interno.
3. O presente Regulamento entra em vigor trinta dias após a aprovação pelo Conselho de
Administração da Fundação.
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4. O Regulamento é ratificado em reunião da Assembleia Geral, no dia __/__/___, conforme
o Compromisso da Fundação Cecília Zino.

A Mesa da Assembleia Geral,

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________
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