Associação de Proteção à Rapariga e à Família

“APARTAMENTO DE AUTONOMIZAÇÃO
“PROTEÇÃO NA AUTONOMIA”

Associação de Proteção à Rapariga e à Família

A AIPAR – Associação de Proteção à Rapariga e à Família quer dar-te as…
…. BOAS VINDAS ao Apartamento “Proteção na Autonomia”
Este é o inicio do teu novo percurso de vida onde se pretende que
cries forma de te orientar para o teu futuro.
Começa agora uma mudança para a qual deves estar bem
preparada.
A maior parte depende de ti! É fundamental que participes
ativamente nesta mudança, no entanto vais contar com toda uma
equipa da AIPAR para te esclarecer e orientar na tua nova vida.
Vão trabalhar para que recebas o máximo de informação e o apoio
necessário de todos os que estarão envolvidos no teu processo de
autonomização.

Este Guia pertence a:

AIPAR – Associação de Protecção à Rapariga e à Família I.P.S.S. nº 120023467/604
NIF: 501650296
Rua Monsenhor Henrique Ferreira da Silva, n.º 10
8005-137 FARO
TEL: 289 865 891/2 - FAX: 289 865 893
WEB www.protecaoarapariga.pt
EMAIL: proteccaoarapariga@gmail.com
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O que é que eu sou????
Este manual de acolhimento irá ajudar-te a perceber como funciona o nosso sistema de
acolhimento, qual é a nossa Missão, a nossa Visão e quais os Valores que nós defendemos.
Vais também compreender quais são os objetivos de integrar um Apartamento de
Autonomização, de como também te podemos ajudar a tomar as decisões importantes na tua
vida e a expressar da melhor forma as tuas ideias, opiniões e desejos.
É importante que entendas que neste processo também tens deveres a cumprir para
conquistares os teus direitos e para a boa convivência de todas nesta Casa.
Não estás sozinha neste novo caminho… Deves contar com as pessoas que te rodeiam: a tua
gestora de caso e pessoas que trabalham na Associação.
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Acolhimento Institucional
Existem muitas famílias em todo o mundo que precisam de apoio para conseguirem cuidar
dos seus filhos. Assim, foram criadas várias estruturas que trabalham com estas famílias para as
ajudar a ultrapassar as suas dificuldades.
Todo este trabalho é feito sempre com o objetivo de proteger as crianças e os jovens e por
isso, quando as famílias não conseguem ultrapassar as suas dificuldades e se considera que as
crianças e os jovens não estão a ter o que precisam para crescerem saudáveis, pode acontecer
que durante algum tempo tenham que viver numa casa de acolhimento.
O acolhimento institucional é uma medida da Lei de Promoção e Protecção das Crianças e
Jovens em Perigo, Lei nº147/99, que poderás ler para a conheceres melhor.
O acolhimento institucional é concretizado em casas de acolhimento como os Centros de
Acolhimento Temporário, Lares de Infância ou Juventude e Apartamentos de Autonomização.
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Apartamento de Autonomização
“Proteção na Autonomia”
A Casa “Proteção na Autonomia” é o Apartamento de Autonomização da Associação de
Proteção à Rapariga e à Família (AIPAR), inserido na comunidade e envolvendo também a
participação de várias instituições públicas e privadas.
Esta Casa tem a capacidade de acolher 5 jovens a partir dos 15 anos e por isso vais viver com
outros jovens que podem estar na mesma situação que a tua ou parecida, e onde podes contar
com os adultos para te apoiarem nesta nova fase da Tua vida para cresceres de uma forma que
seja boa para ti, sendo Tu a pessoa mais importante nesta mudança.
Prevê-se proporcionar-te condições que te habilitem e te permitam viver por ti própria,
adquirindo progressivamente competências para a autonomia de vida. Como já és uma jovem,
terás o teu próprio espaço e possibilidade de tratares das tuas coisas, sendo sempre importante
te lembrares de conversar, ouvir e partilhar as tuas opiniões com os outros colegas de casa e
com os adultos que te acompanham no dia-a-dia.
É uma transição para a tua vida adulta e uma oportunidade para que muitas coisas
melhorem na tua vida!
Esta é a Tua Casa durante o tempo que aqui viveres, mas não te esqueças que há regras de
convivência com todos os que tiverem um papel nessa casa.
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Ao pensar em ir para um Apartamento de Autonomização fico assustada, confusa...
A autonomia de vida se por um lado faz feliz um jovem por outro faz com que surjam
preocupações e às vezes ficam com medo.
O desconhecido assusta quase sempre e o fato de depois se deixar de ter o apoio dos
adultos que estavam presentes constantemente pode nos deixar assustados.
O apartamento de Autonomização serve para que o passo para a independência seja
gradual e como tal menos assustadora.

A tua vinda para o Apartamento de Autonomização deve ser preparada e será importante que
tragas contigo coisas que consideres importantes para ti.
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Para que serve o Apartamento de Autonomização?
O Apartamento de Autonomização desenvolve serviços e atividades, que te irão
proporcionar o desenvolvimento das tuas competências pessoais e sociais, possibilidade de fazer
amigos, ires à escola ou iniciares a tua vida profissional, descobrires os teus dons e talentos e
teres apoio para quando não te sentires bem.
Pretende-se também que comeces a ser autónoma nas variadas tarefas do dia-a-dia e da
vida doméstica, tais como: fazer compras e cumprir um orçamento, cozinhar, cuidar da casa e
todas as tarefas relacionadas. Irás ainda aprender a fazer a gestão do teu orçamento, conhecer
e usar os serviços públicos e tantas outras tarefas associadas a uma vida independente.
A concretização deste projeto de vida e do plano de autonomização acarreta muita
responsabilidade e precisarás participar ativamente nesta mudança.

A tua participação nas decisões que te dizem respeito é um direito que tens. As tuas opiniões
serão tidas em conta nas decisões a tomar sobre a tua vida.
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Quanto tempo vou ficar no Apartamento de Autonomização
O teu acolhimento não deverá nunca durar mais do
que o necessário.
De acordo com o Regulamento Interno do
Apartamento de Autonomização a tua medida deverá
ter a duração de 1 ano.
Pretende-se durante este tempo que adquiras
competências e conhecimentos práticos que te
permitam teres a tua independência.
Não te esqueças que….
… é importante que estejas capaz de te sustentar e
teres a tua vida organizada.
Por vezes não é tão rápido quanto gostarias e todos
quereríamos, mas é fundamental que quando saias te
possas sentir bem.
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Quem me irá dar apoio?
Irás receber toda a informação e o apoio necessário das pessoas que estão envolvidas –
equipa de técnicos e Direção da AIPAR, que te informam do que vai acontecendo.
Existirá também um Gestor de Caso que até já poderás conhecer. Podes sempre contar com
esta pessoa para quaisquer dificuldades que apareçam.
É importante que tenhas o contacto dela.

Sempre que possível a tua família também é envolvida.
No final deste Guia estará um espaço para colocares os contactos quer do teu gestor de
caso quer das pessoas mais importantes para ti.
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O que posso esperar?
O tempo que vais viver no Apartamento de Autonomização é uma oportunidade de poderes:







Ter a possibilidade de conversar, ouvires e partilhar as tuas opiniões com as outras
colegas e com os adultos que te acompanham no dia a dia;
Com a ajuda dos outros aprender a cuidar de ti, para que possas vir a ser independente;
Frequentar a escola ou um curso profissional;
Entrar no mercado de trabalho;
Fazer desporto e atividades;
Ter um acompanhamento médico regular e à medidas das tuas necessidades
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Direitos e Deveres das Jovens
Nesta casa vivem mais jovens como tu, por isso é necessário haver regras para que todos
consigam conviver bem, respeitando-se e aprendendo uns com os outros as melhores maneiras
de estar em grupo e de viver o dia-a-dia.
As pessoas responsáveis por ti no Apartamento de Autonomização têm como principal
preocupação de cuidar bem de ti.
Tens direito a ser protegida e respeitada, e nunca agredida, gozada ou humilhada. Quem
cuida de ti nunca poderá ameaçar-te ou intimidar-te.
Sempre que te sintas tratado de uma maneira que não é boa para ti, deves poder dizê-lo
de uma forma confidencial e segura para ti, pelo que deves contactar logo o teu gestor de
caso.
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Assim…..

As tuas saídas
da casa
dependem
da
autorização
dos adultos.
Para a tua
protecção, é
também
importante
saber onde
vais e
a que horas
regressas.

Deves respeitar e colaborar com os
teus colegas de casa e com
todos os adultos que te vão apoiar

Os meus
deveres e
direitos

Deves participar nas tarefas da casa, pois se forem
divididas
entre todos, é mais fácil e mais rápido.
E também aprendes a tomar conta de ti

Ter direito a uma
semanada, desde
que cumpra os
critérios definidos e
as regras do
apartamento

Tal como não
poderás ser
maltratado,
também não
deverás
maltratar as
pessoas que
tomam conta
de ti, bem como
os teus colegas
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E quando for hora de sair do Apartamento de Autonomização?
A tua saída definitiva do Apartamento será preparada com tempo, para que possas sair quando
existirem condições para poderes ter a tua própria vida, ou seja ser um adulto independente.
Será o resultado do trabalho feito contigo e que se chama plano individual de autonomização.
Este será construído contigo, ao longo da tua permanência.
Relembrar que a escola e a formação profissional são dois aspectos importantes para o teu
futuro, pois está provado que é através delas que poderás ter uma vida melhor.
No entanto não nos podemos esquecer de outras coisas importantes: atividdes que possas ter, o
teu grupo de amigos, aprenderes a cozinhar e a gerir o teu dinheiro.
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ANEXOS
Anexo 1 – Lista de Telefones e Emails da Família
Anexo 2 – Lista de Telefones e Emails dos Amigos
Anexo 3 – Contacto Gestor de Caso
Anexo 4 – Contactos de Emergência e úteis
Anexo 5 – Regulamento Interno
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TELEFONES E EMAILS - FAMILIA
Nome/ parentesco

Telefone/telemovel

Email
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TELEFONES E EMAILS - AMIGOS
Nome

Telefone/telemovel

Email
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GESTOR DE CASO

Os contactos do Gestor de Caso são importantes!
Sempre que te sintas tratado de uma maneira que não é boa para ti, deves poder dizê-lo de
uma forma confidencial, segura para ti.
Se tal acontecer durante o tempo que estás no apartamento de autonomização telefona ao

teu gestor de caso
O teu Gestor de Caso contactar-te-á numa primeira fase todos os dias.
Se o contactares e ele não puder atender, terás uma resposta o mais breve possível.
Se for algo urgente poderás sempre contactar a pessoa que pode ser contactada em
alternativa
Nome do gestor de caso: _____________________________________
Telefone: ____________________

Telemóvel: ___________________

Email: ____________________________________@________
Outro contato: _________________________________________
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Contacto Alternativo:
Nome: _________________________________________
Telefone: ________________________
Telemóvel: ___________________
Email: ____________________________________@________
Função: ____________________________________________
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CONTATOS DE EMERGENCIA
Linha de Emergencia: 112
Linha Saúde 24 - 808242424
PSP de Faro: 289899899

Bombeiros Municipais de Faro: 289888000

CONTATOS ÚTEIS
Eva Transportes
Táxis Auto faro
Táxis Rotáxi
Centro de Saude de Faro
Centro de Saúde de Faro – USF farol
Hospital de Faro

289899760
289822329
289895790
289 830300
289830315
289891100
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REGULAMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
Legislação aplicável
Este regulamento rege-se pelo estipulado nos Estatutos da Instituição, pela Lei 147/99, de 1 de Setembro, art.º 35.º, ponto
1, alínea d) e artigo 45º – Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo e, subsidiariamente, por outra legislação
aplicável. Está previsto no preâmbulo do Protocolo de Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário para
o biénio 2015/16, celebrado entre o Ministério que tutela a Segurança Social e as Uniões representativas das Instituições
de Solidariedade Social.
CAPÍTULO II
DENONIMAÇÃO E FINS DO APARTAMENTO DE AUTONOMIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À RAPARIGA E À
FAMÍLIA
Artigo 2.º
Denominação e Natureza
O Apartamento de Autonomização “Proteção na Autonomia” é uma resposta social da AIPAR – Associação Proteção à
Rapariga e à Família, Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua Monsenhor Henrique Ferreira da
Silva, nº 10, 8005-137 Faro. O Apartamento de Autonomização está situado na Estrada de São Luís, 154, r/c, 8000 Faro.
O Apartamento de Autonomização destina-se a apoiar a transição para a vida adulta autónoma de jovens raparigas
que possuem competências pessoais específicas e que beneficiem de medidas no âmbito do artigo 45º, da Lei 147/99,
de 1 de Setembro.
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Artigo 3.º
Instalações
1. As divisões/espaços do Apartamento de Autonomização estão devidamente organizadas:
a) Três quartos;
b) Instalação sanitária completa: lavatório, sanita, bidé, zona de duche rebaixada no pavimento;
c) Cozinha;
d) Despensa;
e) Sala de estar/jantar;
f) Espaço exterior (quintal).
Artigo 4.º
Conceito e População Alvo
1. O Apartamento de Autonomização tem por finalidade o alojamento temporário de raparigas com idade a
partir dos 15 anos, com medida de proteção e promoção definida no âmbito da Lei 147/99, de 1 de setembro.
A ação desenvolvida pelo Apartamento de Autonomização permitirá proporcionar às jovens condições que as
habilitem e lhes permitam viver por si só, adquirindo progressivamente competências para a autonomia de
vida.
Artigo 5.º
Objetivos do Regulamento Interno
O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa:
1- Promover o respeito pelos direitos das jovens e dos demais interessados;
2- Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do estabelecimento prestador dos
serviços;
3- Promover a participação ativa das jovens ou seus representantes legais ao nível da gestão da resposta social.
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Artigo 6.º
Objetivos do Apartamento de Autonomização
1. O Apartamento de Autonomização, na sua intervenção, tem como objetivos:
a) Mediar processos de autonomia de vida e de participação ativa de jovens, minimizando riscos de exclusão
social;
b) Desenvolver processos individuais de acompanhamento e de apoio a nível psicossocial, material, de
informação e de inserção sócio laboral;
c) Dinamizar programas de formação específicos destinados ao desenvolvimento de competências pessoais,
sociais, escolares e profissionais dos jovens;
d) Partilhar competências com outros serviços e promover domínios comuns de conhecimentos e de práticas,
com o objetivo de estabelecer uma intervenção articulada e integrada facilitadora da transição de jovens
para a vida adulta.
2.

Para a prossecução dos objetivos referidos no número anterior, compete à Associação:
a) Respeitar a individualidade e privacidade das jovens;
b) Acompanhar e estimular o seu desenvolvimento físico e intelectual, bem como a aquisição de normas e
valores;
c) Garantir, com recurso aos serviços de saúde locais, os cuidados necessários a um bom nível de saúde,
particularmente nos aspetos preventivos e de despiste de situações anómalas;
d) Assegurar os meios necessários ao seu desenvolvimento pessoal, à sua formação escolar e profissional, em
cooperação estreita com a família (sempre que possível), a escola e as estruturas locais de formação
profissional.

Artigo 7.º
Estrutura organizacional
1. O funcionamento é garantido conforme acordo celebrado, a XX de setembro de 2015, entre o Instituto de
Segurança Social, IP/Centro Distrital de Faro e a AIPAR.
2. O nome do técnico desta resposta social encontra-se afixado em local visível, assim como a identificação dos
elementos da direção da AIPAR.
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CAPÍTULO III
ADMISSÃO DE UTENTES
Artigo 8.º
Condições de admissão
1. A admissão de jovens no Apartamento de Autonomização “Proteção na Autonomia” cabe à respetiva Direção
da Associação e processa-se de acordo com as orientações da Equipa de Gestão de Vagas do Núcleo de
Infância e Juventude do Centro Distrital de Segurança Social de Faro, CPCJ´s e Tribunais de Família e Menores.
2. A admissão de jovens em risco ou perigo deve obedecer às seguintes condições:
a) Jovens do sexo feminino com idade a partir dos 15 anos, com medida de promoção e proteção de “apoio
para a autonomia de vida”, no âmbito da Lei nº 147/99, de 1 de setembro;
b) Jovens em situações de risco e/ou privação de um meio familiar adequado e da promoção efetiva dos
direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança;
c) Rejeição ou conflito com o meio familiar ou social de que decorra risco de marginalização.
Artigo 9.º
Processo individual da jovem
1. De forma a obter-se um conhecimento global da jovem e a permitir o acompanhamento da sua evolução no
que diz respeito ao Plano de Intervenção, o coordenador de caso, deverá organizar o seu processo, que irá
incluir os seguintes elementos:
a) Identificação da jovem;
b) Número de Processo de Promoção e Protecção;
c) Ficha do processo de admissão e ficha de caraterização pessoal e socioeconómico e familiar;
d) Documento sinalizador do pedido de admissão;
e) Lista de contactos e de pertences da jovem;
f)
Avaliação diagnóstica (saúde, psicológica, escolar e familiar);
g) Registo de diligências e contactos efetuados;
h) Correspondência Oficial;
i)
Plano Sócio-Educativo Individual;
j)
Plano individual de Autonomização
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2.

Com base em toda a informação de que dispõe e em articulação com o Técnico responsável pelo
acompanhamento da execução da medida aplicada a equipa técnica da Instituição efetua o Plano de
Intervenção com a participação da jovem, tendo em conta o seu perfil e as motivações na perspetiva da sua
autonomia, sendo estabelecidos os objetivos a atingir, bem como as estratégias e as metas para o seu processo
de autonomização.

3.

Com o objetivo de fundamentar a revisão da medida em execução, por iniciativa própria ou a solicitação das
entidades competentes, é elaborado um relatório psicossocial sobre a jovem que é remetido à Comissão de
Proteção ou ao Tribunal de Família e Menores onde decorre o Processo de Promoção e Proteção.

CAPÍTULO IV
CAPACIDADE E GESTÃO DAS VAGAS
Artigo 10.º
Capacidade
1. O Apartamento de Autonomização tem capacidade para receber 5 jovens, a partir dos 15 anos.
2. O período de autonomização será definido em três fases distintas, mas interligadas entre si, ao longo de um
período máximo de 12 meses: 1ª Fase: 6 meses; 2ª fase: três meses e 3ª fase: três meses.
1ª Fase:
- Avaliar previamente as necessidades de cada jovem para poder tomar a decisão sobre as áreas pelas quais
iniciará o seu trabalho e sobre as que se adaptem melhor às suas necessidades.
- Esclarecer os recursos e capacidades necessários para a vida independente das jovens - Ajudar as jovens a
identificar as suas potencialidades e desafios para se desenvolverem como adultos.
2ª Fase:
- Fornecer instrumentos práticos para ajudar as jovens a assumir responsabilidades sobre as suas próprias vidas.
3ª Fase:
- Consolidação dos conhecimentos e competências adquiridas.
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Cada uma das metas a atingir será individualizada e adequada ao perfil de funcionalidade de cada jovem. A
avaliação da passagem de fases é analisada, discutida e decidida em conjunto com a jovem e a técnica.

3.

O período de autonomização pode ser prolongado, por período devidamente justificado, mediante a
avaliação das necessidades da jovem e deliberação da medida de autonomia de vida por parte das
entidades competentes.

Artigo 11.º
Gestão das vagas
1. A gestão das vagas para o Apartamento de Autonomização é feita pelo Núcleo de Infância e Juventude –
Gestão de Vagas do Centro Distrital da Segurança Social de Faro.
2. A Direção da Instituição informa a entidade distrital da Segurança Social sobre o número de vagas, entradas e
saídas de jovens, bem como de outras ocorrências, nomeadamente, internamentos hospitalares, eventuais
fugas e transferências.
CAPÍTULO V
FUNCIONAMENTO
Artigo 12.º
Regras Gerais
Não é permitido:
a) Consumo ou posse de substâncias ilícitas;
b) Posse de armas ou outros objectos que possam incorrer em atentado contra a vida do próprio e terceiros;
c) Convidar pessoas estranhas ao Apartamento de Autonomização, sem o prévio conhecimento e autorização da
Equipa Técnica.
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Artigo 13.º
Deteção de Substâncias e Objetos não permitidos
1. Sempre que existam fundadas suspeitas de introdução ou existência de substâncias e objetos perigosos,
proibidos por lei ou no regulamento interno, pode determinar:
a) Uma inspeção ao apartamento;
b) Uma inspeção a objetos pessoais da jovem.
2.

A concretização do disposto no número anterior é efetuada pela Direção, com respeito pelos objetos pessoais
da jovem e na presença desta. Se necessário, a Direção diligenciará por informar as entidades judiciais do
sucedido.

Artigo 14.º
Monitorização e acompanhamento
1. O acompanhamento efetua-se através da monitorização do Plano de Intervenção da jovem, com a
participação direta da Técnica, nos progressos referentes à sua situação e quanto à prestação dos apoios
definidos no plano de intervenção.
2.

A monitorização implica, sobretudo:
a) A supervisão do processo de formação pessoal da jovem, através de avaliações sistemáticas individuais e
de grupo, de acordo com os indicadores de avaliação propostos no plano de intervenção;
b) O acompanhamento da execução de programas de formação profissional/ ensino regular/ emprego;
c) A atualização permanente do diagnóstico da situação da jovem e da sua evolução pessoal.

3.

A prestação dos apoios definidos no âmbito da execução do plano de intervenção deve permitir o treino de
competências pessoais, sociais e funcionais para a vida autónoma.

AIPAR – Associação de Protecção à Rapariga e à Família I.P.S.S. nº 120023467/604
NIF: 501650296
Rua Monsenhor Henrique Ferreira da Silva, n.º 10
8005-137 FARO
TEL: 289 865 891/2 - FAX: 289 865 893
WEB www.protecaoarapariga.pt
EMAIL: proteccaoarapariga@gmail.com

26

Associação de Proteção à Rapariga e à Família

Artigo 15.º
Horários e Rotinas
1. O horário de funcionamento do Apartamento de Autonomização é de 24h, todos os dias, funcionando em
regime aberto, o que possibilita a livre entrada e saída das jovens (de acordo com as normas gerais de
funcionamento).
2.
3.
4.
5.

Os horários, a gestão diária e as rotinas das jovens são definidos com as próprias, (de acordo com os horários,
atividades e responsabilidades das jovens);
As jovens são orientadas e acompanhadas na definição do seu tempo, dinheiro e tarefas domésticas e
habitacionais;
Caberá às jovens garantir a higiene habitacional;
As jovens efetuam o tratamento das roupas pessoais;

Artigo 16.º
Alimentação
1. A constituição das ementas respeita as orientações nutricionais, sendo o mapa semanal das ementas afixado e
definido a responsável pela sua confeção;
2.
As refeições são confecionadas pelas jovens, mediante escala previamente definida, no contexto de uma
autonomização;
3. Caberá às jovens a realização das compras para as refeições, com a orientação da técnica, na ótica da
autonomização;
4. As refeições sempre que possível são tomadas em conjunto, sendo um momento privilegiado para conversar
sobre o dia a dia - são momentos de convívio, de estabelecimento de laços afetivos e de proximidade,
oportunidades de crescimento e aprendizagem em conjunto e ainda ocasiões de proporcionar a aquisição de
competências de relacionamento interpessoal e de resolução de conflitos.
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CAPÍTULO VI
JOVENS
Artigo 17.º
Direitos e deveres dos Jovens
1. Direitos
a) Participarem nas decisões que lhes digam respeito de forma adequada ao seu nível etário e às suas
capacidades, nomeadamente na definição do seu plano de intervenção;
b) Participarem em moldes adequados à sua idade e capacidades, na organização e vida do
apartamento;
c) Expressarem livremente os seus sentimentos, opiniões e desejos, sem prejuízo do respeito que lhes é
exigido pelos pares com quem vivem;
d) Verem respeitada a sua individualidade e as suas caraterísticas pessoais;
e) Terem assegurado a confidencialidade e privacidade de todos os assuntos e procedimentos
relacionados com a sua vida pessoal ou da sua família;
f) Manterem regularmente, e em condições de privacidade, contactos pessoais com a família e com
pessoas com quem tenham especial relação afetiva, sem prejuízo das limitações impostas por decisão
judicial ou pela Comissão de Proteção;
g) Beneficiarem de acompanhamento psicopedagógico e social;
h) Serem apoiadas e acompanhadas ao nível escolar, de formação profissional ou de emprego;
i)
Participarem em atividades culturais, desportivas e recreativas, de acordo com as suas motivações e
interesses;
j)
Acederem aos recursos definidos no plano de intervenção;
k) Receberem prestação pecuniária para apoio à sua manutenção, bem como material indispensável
para o seu processo de autonomização, por parte da Instituição, sem prejuízo da eventual efetivação
da prestação de alimentos devidos pelos seus familiares;
l)
Terem a sua situação legal definida e conhecerem a decisão do tribunal sobre esta matéria.
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2.

Deveres dos Jovens
a) Tratarem com respeito e dignidade dirigentes e funcionários da Associação, bem como as colegas
residentes no apartamento;
b) Serem responsáveis e verdadeiras nas atitudes e atos assumidos para com colegas e adultos;
c) Serem cuidadosas e responsáveis na utilização do apartamento, colaborando na sua manutenção e
limpeza;
d) Cumprirem as suas obrigações escolares, formação e profissionais, serem assíduas e responsáveis;
e) Empenharem-se na concretização, a todos os níveis, do seu Plano de Intervenção;
f) Serem solidárias e disponíveis para com os outros, apoiando as colegas na integração e na
organização da sua vida diária;
g) Devem cumprir o estabelecido no regulamento e outras regras do Apartamento;
h) Respeitarem a privacidade das outras jovens;
i)
Informarem, com a antecedência possível, as alterações que modifiquem o normal funcionamento do
Apartamento;
j)
Respeitarem os espaços e momentos de privacidade dos outros, bem como respeitarem os objetos
individuais de cada residente;
k) Respeitarem e zelarem pelos materiais e equipamentos do Apartamento.
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CAPÍTULO VII
FAMÍLIAS
Artigo 18.º
Direitos e Deveres das Famílias
1.

Direitos
a) As famílias têm direito a visitar as jovens, sendo para tal disponibilizado um espaço com condições de
privacidade;
b) Conhecer o Regulamento Interno do Apartamento de Autonomização;
c) Serem informadas da situação da jovem e verem esclarecidas as suas dúvidas;
d) Ser estimulado o fortalecimento ou restabelecimento das relações familiares tendo como condição o
equilíbrio da jovem;
e) Ser salvaguardado o sigilo quanto à sua situação familiar e outros elementos pessoais;
f) Participar na definição do Projeto de Vida da jovem, desde que não exista qualquer impedimento
judicial, se for vontade da jovem ou salvo se daí não advier perigo para as jovens ou para a
Instituição.

2.

Deveres
a) Respeitar o Regulamento Interno do Apartamento de Autonomização;
b) Colaborar com a Técnica afeta ao Apartamento de Autonomização.
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CAPÍTULO VIII
EQUIPA TÉCNICA
Artigo 19.º
Direitos e Deveres da Técnica
1. Direitos
a) Ser respeitada com dignidade pelo seu trabalho e decisões tomadas em relação aos processos de
promoção e proteção das jovens acolhidas;
b) Ter formação continua e ser ouvida sempre que solicite esclarecimentos junto dos órgãos
competentes;
c) Ser respeitada pelas famílias com quem trabalha e estruturas da comunidade alargada;
d) Participar na conceção de materiais e instrumentos de trabalho;
e) Participar na conceção e discussão de ideias sobre os planos de actividades e regulamento interno do
apartamento de autonomização.
2.

Deveres
a) Elaborar anualmente um plano de atividades e no final do ano um relatório;
b) Identificar as situações psicossociais problemáticas, accionando os meios e recursos necessários para o
seu diagnóstico, contribuindo para que se adoptem os procedimentos necessários para a sua
resolução;
c) Elaborar, desenvolver e supervisionar o Projecto de vida e respectivo Plano Individual de
Autonomização;
d) Contribuir para a conservação das instalações e materiais;
e) Ser responsável no cumprimento dos horários e tarefas, sendo sempre assíduo e pontual;
f) Promover a participação das famílias das jovens nos projetos de promoção e proteção das mesmas,
estimulando a sua intervenção nos atos e actividades significativas para as jovens.
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CAPÍTULO IX
Artigo 20.º
Depósito e Guarda de Bens das Jovens
1. A AIPAR não se responsabiliza pela perda ou desaparecimento de dinheiro ou objetos de valor das jovens integradas na
resposta social caso os mesmos não tenham sido entregues à responsabilidade da Direção.
2. O registo dos bens entregues à guarda da Instituição é efetuada em documento próprio (em duplicado) assinado por
representante da Instituição e pela jovem, sendo entregue um exemplar a cada uma das partes.
CAPÍTULO X
INFORMAÇÃO
Artigo 21.º
Instrumentos de Registo
No livro de ocorrências constam os registos descritivos dos acontecimentos do Apartamento de Autonomização, a
informação pertinente para ser veiculada entre a técnica e jovens residentes (p. ex. horário de consulta médica,
medicação específica, medida reparadora em aplicação, reuniões, alteração de horários de atividades).
Artigo 22.º
Reuniões
1. A Direção e Técnica com periodicidade semanal;
2. São efetuadas reuniões semanais com as jovens. Estas reuniões poderão contar com a presença da Direção
além da Técnica, sempre que se justifique.
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Artigo 23.º
Medidas disciplinares
a) Repreensão: repreensão que caraterize e destaque a infração e as suas consequências;
b) Redução de horas de saída;
c) Redução do dinheiro de bolso;
Artigo 24.º
Cessação da prestação de serviços
A cessação da prestação de serviços só poderá ocorrer mediante decisão prévia do Tribunal ou Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens competentes.
Artigo 25.º
Proposta de cessação da prestação dos serviços por facto não imputável ao Apartamento de Autonomização.
O Apartamento de Autonomização reserva-se o direito de propor a cessação da prestação de serviços junto das
entidades que aplicaram a medida legal em vigor:
a)
Quando a jovem acolhida constitua perigo para si e/ou para os outros, comprovado mediante Relatório Clínico
que referencie a jovem para outra resposta mais adequada.
Artigo 26.º
Livro de Reclamações
Nos termos da legislação em vigor, o Apartamento de Autonomização possui livro de reclamações, que poderá ser
solicitado junto da Direção da AIPAR.
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CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 27.º
Disposições Finais
1. O presente regulamento será objeto de alteração ou revogação sempre que as normas superiores o exijam ou
interesses internos da Instituição o justifiquem, e dele serão considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer
disposições que restrinjam ou violem disposições contidas em diplomas com força legal. Sendo estas alterações
efetuadas ao regulamento interno comunicadas à entidade competente para o acompanhamento técnico
da resposta social.
2. Com a aprovação do presente regulamento revoga-se qualquer outro documento interno, anterior, versando
as matérias aqui tratadas;
3. Os omissos ao presente regulamento serão tratados por proposta da Técnica afeta à resposta, aos elementos
da Direção da Instituição, tendo em conta a legislação em vigor.
Artigo 28.º
Entrada em Vigor
O presente regulamento entra em vigor a XX de setembro de 2015 (data de assinatura do Acordo de Cooperação entre
o ISS, I.P e a AIPAR).
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