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Estrutura da Apresentação

Políticas Públicas de Parentalidade e Natalidade

O que nos dizem os especialistas e os pais?

1. Formação Parental

2. Apoio do Estado 

3. Insuficiências e Entraves das Políticas

4. Necessidades Parentais

Conclusões 



1. Formação Parental 

Diferentes opiniões?

Para os Pais Para os EspecialistasO olhar perante a formação parental

Será que, para os pais, a 

formação parental é uma política 

pública de parentalidade 

necessária?

Novas Políticas de Parentalidade: 

Novas Rotas 
Projeto de Inovação Pedagógica

ISSA
Instituto de Segurança Social dos Açores 



Formação Parental - Pais

Guião de Entrevista: 

“E acha que o Estado ou outras instituições deveriam ter cursos de formação que ensinem os pais a cuidar e a 

educar os próprios filhos ou acha que essa é uma tarefa que cabe só às famílias?”

Essa é uma tarefa que cabe às famílias, no entanto não sei se tem de ser o estado ou se tem de ser de associações, também não sei se 

têm de ser formações, se deveriam ser do género de grupos de reflexão, de partilha em que se pudessem partilhar algumas experiências, 

algumas situações (…) portanto não me parece que cursos desses não devessem existir, acho que deviam de existir. As questões da 

parentalidade têm de ser partilhadas, mais do que transmitidas em informação.

[RAA-80-H2_Alta]



Formação Parental - Pais 

Fizemos parte de um movimento de pais e tinha 3 psicólogas que conversavam connosco, debatíamos temas e 

portanto eu penso que era importantíssimo para muitos pais, incluindo eu, que gostei imenso (…), debater 

ideias de outros pais: ‘olha, eu fiz assim com o meu’. E a gente, se calhar, depois vê no nosso, não é copiar, mas 

se calhar esta ideia até resulta. Ajuda, e foi importantíssimo e penso que pelo menos uma formação os pais 

deveriam ter… mas até antes do nascimento... não digo ensinar, mas pôr ideias na mesa, até para nós 

melhorarmos e fazermos as coisas com algum pensar… porque nós vamos aprendendo, vamos fazendo e 

vamos aprendendo. Ora se errarmos 2 vezes, se calhar bastava errar 1 vez se já tivemos a opinião de uma 

pessoa (…). Mas eu penso que sim… eu não digo é fazer disto tipo uma escola, mas fazer um grupo de 

debate, dentro deste género, eu acho que é muito importante nos dias de hoje.

[RAA-70-H2_Baixa]



Formação Parental - Especialistas

Novas Rotas 

Projeto de Inovação Pedagógica

ISSA

Instituto de Segurança Social dos Açores 

Formação a nível da Parentalidade 

Consciente 

Cursos de formação parental na 

ótica da Parentalidade Positiva



Formação Parental – Novas Rotas

O que é?

▪ Formação ao nível da parentalidade consciente, na linha da Mikaela Övén;

▪ Formação para todos os que têm responsabilidade na educação: pais, professores, assistentes operacionais, 

educadoras;

Como funciona sessão dos pais?

▪ Sempre pós-laboral, uma vez por mês, aos sábados;

▪ Muito trabalho de casa, porque segue a linha de desenvolvimento pessoal;

▪ Avaliação constante das atitudes e perceção das intenções.

É muito interessante, porque como esta comunidade [Novas Rotas] funciona como uma pequena grande família, eles partilham 

muito os seus êxitos e fracassos  e muitos deles dizem ‘que bom termos esta comunidade’.

Conceição Medeiros, Prof. do Ens. Básico, responsável pelo projeto Novas Rotas



Formação Parental – ISSA: Cursos de Parentalidade Positiva 

No ISSA são vários os contextos em que dão formação parental, na ótica da Parentalidade Positiva:

▪ Pais, educadoras, contexto das creches, em parceria com a Direção Regional de Educação (DRE/Educação), com 

ProSucesso, com cuidadores, em casa de acolhimento.

Existem diversos tipos de cursos:

▪ Para ajudar os pais na parentalidade;

▪ Grávidas adolescentes, entre outros;

E Este tipo de suporte não é só para as famílias com poucos recursos económicos.

Marta Bulhões, Assistente Social - Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA)



Formação Parental – ISSA: Cursos de Parentalidade Positiva 

Há procura por estes cursos?

Nós temos de convencer [a aderir] ao nosso projeto de formação parental. Mas, depois de aderir… ainda ontem 

no Pico, estava a chover, frio, e começaram com oito grupos de pais e lá estavam os oito grupos de pais, com 

chuva e frio, lá estavam. E chegou a um ponto que eram os pais que pediam: ‘Quando é que vai abrir um curso de 

educação parental’? 

Marta Bulhões, Assistente Social - Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA)

Os pais procuram este tipo de curso e formação parental.



2. Apoio do Estado

Guião de Entrevista: 

“Acha que o Estado deve ajudar as famílias a terem os filhos que desejam ter ou não compete ao 

Estado essa função?”

Das respostas na RAA, destacam-se as:

Técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA)



Apoio do Estado 
Técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA)

Na minha altura, eu fiz a minha fertilização in vitro, fiz por duas vezes e paguei 3000€ por cada vez, fora a 

medicação que eu tomei, e eu não tive apoio nenhum do estado… nem consultas, nem medicação, até porque [a 

medicação] era cerca de 800€ e comprei as injeções, também, e não tive apoio nenhum. O estado ainda não 

apoiava…. Esses tratamentos encontravam-se numa fase muito inicial (…). Foi bastante dinheiro, mas eu e o 

meu marido não tínhamos filhos e vivíamos razoavelmente bem e tivemos a possibilidade de fazer as 

fertilizações, mas uma pessoa com mais dificuldade não consegue (…). Às vezes o governo tem altos e baixos, 

tem vezes que apoia e outras vezes que não apoia e depois corta, mas eu acho que eles deviam de apoiar mais as 

famílias nesse aspeto.

[RAA-70-M3_média]



Apoio do Estado 
Técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA)

Em relação à novidade na maternidade, o Estado tem apoiado sobremaneira a procriação e, de um modo especial, a procriação 

nas idades mais avançadas. (…) O governo tem apoiado bastante, ao nível das técnicas de procriação medicamente assistida, e 

tem apoiado de forma monetária a procriação nesses termos. Mas a novidade é que também tem apoiado agora a maternidade 

sozinha. Mães solteiras, neste momento têm apoio do Estado para procriarem, bem como (…) o casal de lésbicas, que também 

contam com esse apoio. O nosso governo segue as linhas de orientação do governo central, mas o apoio aqui às nossas 

mulheres, do Estado, é feito até aos 45 anos, coisa que lá fora é até aos 40. As açorianas ainda podem procriar mais tarde, têm 

apoio para procriar mais tarde. Tem sido bom. À  custa disso, tivemos, no ano passado, 10% de nascimentos com estas técnicas 

de procriação.

Andreia Pereira, Médica de Ginecologia e Obstetrícia



3. Insuficiências e Entraves das Políticas

▪ Distanciamento da paternidade na parentalidade?

Homens têm direitos associados à parentalidade (com acesso a várias licenças parentais), mas não têm 

acesso à PMA sozinhos ou em casais homossexuais. 

Mas, onde fica o pai e a paternidade?

Da paternidade, infelizmente, os casais gays, homens, não têm apoio nenhum, não há nada previsto nesse 

sentido.

Andreia Pereira, Médica de Ginecologia e Obstetrícia



Insuficiências e Entraves das Políticas

▪ Processos de adoção complicados e muito morosos;

Gostaríamos muito de adotar uma criança… mas depois, o que nos desmotiva (embora nós nunca tenhamos iniciado o processo e, se 

calhar, por isso mesmo é que nos desmotiva), temos vários amigos que estão em processo de adoção e já estão há 6 anos à espera, são 

muitos anos. E depois quando a gente começa a fazer contas… eu tenho 41 anos, daqui a 6 anos, ainda estou à espera e já tenho 47 

anos e não me parece que será a idade ideal para dar aquilo que uma criança necessita e isso acaba por nos desmotivar.

[RAA-80-H2_alta]

Acho que esses processos de adoção deviam ser mais rápidos, porque eu sei que há muita criança nas instituições que estão à espera de 

um casal e também devia ser mais fácil um casal trabalhador, assim como eu e o meu marido, poder adotar uma criança, porque às 

vezes são excluídos dos processos porque os dois ganham o ordenado mínimo mas têm muito amor para dar àquela criança.

[RAA-80-M1_baixa]



Insuficiências e Entraves das Políticas

▪ Subsídios e apoios às famílias carenciadas (RSI – Rendimento Social de Inserção, Abono de família, etc.);

Não podemos culpar as famílias de serem eficazes na utilização dos subsídios, se o que nós colocamos à disposição dessas famílias são subsídios. Temos de 

nos organizar enquanto sociedade, [em colocar] respostas à disposição dessas famílias. Dito isto, eu julgo que sim, há políticas, não vou dizer esta ou 

aquela, ações que, apesar de todas as boas intenções que estejam na origem dessas políticas, podem efetivamente ter efeitos perversos. (…) há famílias com 

dificuldades económicas, que sim, tomam a decisão de não terem mais filhos, apesar do abono de família, abono pré-natal, mas também há outras, 

infelizmente, que veem nessas respostas sociais um complemento ao seu rendimento, e não fazem a outra parte da conta, que esse complemento nunca vai 

ser suficiente para fazer face às necessidades daquela criança que vai aí estar.

Nélia Amaral, Psicóloga - Comissariado dos Açores para a Infância



4. Quais são as necessidades parentais?

▪ Estruturas de Apoio

Famílias têm menos apoios informais (avós) e precisam de mais respostas formais (creches, infantários, 

ATL`s)

Os avós estão muito no ativo, não podem apoiar nada. Isto agora está muito complicado em termos de avós, estão todos cheios de 

trabalho. Não haja dúvida que os jovens pais têm de ter uma rede de suporte entre os amigos também.

Conceição Medeiros, Prof. do Ens. Básico, responsável pelo projeto educativo Novas Rotas

(…) acho que o próprio Estado devia criar creches e jardins de infância com os diversos apoios necessários para poder receber as 

crianças. O estado hoje em dia empurra muito isso para a mão do privado.

[RAA-70-H5_alta]

Sim, neste momento se calhar se houvesse creches em maiores quantidades e fosse mais acessível se calhar era uma das coisas que as 

famílias começam a ter mais filhos.

[RAA-80-H6_baixa]



Quais são as necessidades parentais?

▪ Possibilidade da licença ser até um ano (por escolha da mãe/pai)

“Quando a licença terminou, já tinha vontade de regressar ao trabalho ou gostava de ter ficado mais tempo 

em casa com o bebé?”

Sim, gostava mesmo de ter ficado mais tempo para fazer o acompanhamento do bebé, porque, quer queiramos 

quer não, todo o apoio é necessário e se a mãe fica sozinha no nascimento do bebé, precisa de uma grande 

ajuda, e eu gostava de ter ficado mais tempo.

[RAA-70-H5_alta]

Se pudesse ficar até um ano, eu ficava.

[RAA-70-M3_média]



Quais são as necessidades parentais?

▪ Possibilidade da licença ser até um ano (por escolha da mãe/pai) (cont.)

Ah, de maneira nenhuma, gostava de ter ficado mais [tempo com o bebé].

[RAA-80-M3_alta]

É assim, eu gostava de ter ficado mais tempo com a bebé, embora tivesse saudades da minha rotina.

[RAA-80-M2alta]

(…) as licenças deviam ser maiores, deviam ser aumentas e hoje em dia sente-se muito, devido às diversas profissões, sente-se 

muito a mãe ou o pai dividirem a licença de parentalidade, mas ela devia de ser maior, devia de ter uma maior apoio mesmo na 

área financeira…

[RAA-70-H5_alta]



Quais são as necessidades parentais?

▪ Menor sobrecarga horária no emprego para dar uma maior resposta aos filhos 

(…) no meu caso, era conseguir sair mais cedo, porque a minha filha deixou de ter tempos livres e se ela 

não tem tempos livres alguém tem de ficar com ela… era o sair mais cedo… 

[RAA-80-M5_média]

(…) é assim eles põem as escolas com horários de saída mais cedo, mas depois não nos dão a 

oportunidade de os ir buscar. Podiam deixar os pais sair mais cedo para estarem com os filhos... se a gente 

tem o mesmo horário do que as outras pessoas, temos todo o tempo ocupado em vez de estarmos a 

usufruir um bocadinho. A gente usufrui do fim de semana e é quem tem fim de semana, e quem não 

tem…

[RAA-80-M5_média]



Conclusões
▪ A formação parental é importante para os pais e deve basear-se na partilha de ideais, de 

experiências, de comunidade e não um meio que “ensine como educar uma criança”;

▪ Não devíamos pensar mais o homem como parte da parentalidade? 

▪ Estruturas de apoio: Creches gratuitas? Horários mais alargados para pais com turnos?

▪ Mães com bebés até um ano – apoios nesta medida e creches mais desafogadas

▪ Deveriam os apoios indiretos ter um papel mais central, nas políticas de parentalidade, do que os 

apoios diretos?

Apoios: a quem, até quando, como e de que forma devem ser atribuídos esses apoios?

▪ Não será preciso mais tempo para viver a parentalidade?
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