Proteção da criancia
(Moçambique, Abril 2019)

Proteção da criancia – Lista das definições
Para obter uma lista completa das definições relacionadas à proteção da criança e a
gestão de casos, por favor consulte o SOP para aspectos de Casos de Proteção
Criança.
Cuidados Alternativos

Cuidados alternativos são os cuidados prestados às crianças por aqueles
que não são seus cuidadores habituais. Isto pode assumir a forma de
cuidados informais ou formais. Cuidados alternativos podem ser cuidados
de parentesco; orfanato; outras formas de cuidados de saúde familiares
ou familiares; cuidados residenciais; ou supervisionou arranjos de vida
independentes para crianças

Melhor Determinação
de Interesses (BID)

BID descreve o processo formal de aspectos rigorosos de salvaguarda
projetado para determinar os melhores interesses da criança; tendo em
conta decisões particularmente importantes que afetam a criança. [2] O
BID é uma ferramenta fundamental no Sistema de Gestão de Casos de
Proteção da Criançal.
A determinação de cuidados alternativos para crianças pode exigir uma
Avaliação Simplificada dos Principais Interesses (BIA), um BID simplificado
ou um BID completo. Para obter mais orientações, consulte o SOP da
Interagência para Determinação de Melhores Interesses de Crianças
Desacompanhadas e Separadas e Crianças em Risco.

Cuidador

Cuidador é o termo geral associado a cada um dos diferentes modelos de
cuidados alternativos e tipos de cuidadores, incluindo cuidador adotivo,
cuidador de parentesco e mentor.

Criança

Criança significa qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos.

Assistente dos Casos

Caseworker é o termo amplamente aplicado aos funcionários das
agências de proteção à criança. Os responsáveis pelos casos, que podem
ser responsáveis pela gestão de casos individuais. Seu papel será
fornecer apoio e supervisão às crianças em cuidados alternativos e seus
cuidadores, incluindo monitoramento e revisão de casos. Os responsáveis
pelo caso das crianças designadas para cuidados alternativos devem ter
completado um mínimo de 8 dias de formação relevante, incluindo
cuidados alternativos.

Oficial de Protecção à
Criança

Oficiais de Proteção à Criança gerem o envolvimento da comunidade
através dos Comitês de Proteção à Criança (CPCs). Os Oficiais de
Protecção à Criança irão liderar em advocacia e sensibilização sobre
cuidados alternativos com CPCs, formação de cuidadores,
desenvolvimento e apoio às comunidade para implementação de cuidados
alternativos.

Cuidado Baseado na
Família

O cuidado baseado na família é um tipo de cuidado alternativo que envolve
crianças que vivem com uma família diferente de seus pais biológicos. Este
é um termo amplo que pode incluir assistência social, cuidados de
parentesco e famílias chefiadas por crianças.

1

Proteção da criancia
(Moçambique, Abril 2019)

(Cuidados de)
Acolhimento

Foster care (Acolhimento) é um acordo de assistência administrado por
uma autoridade ou agência competente, seja em caráter de emergência, a
curto ou longo prazo, em que uma criança é colocada no ambiente
doméstico de uma família que foi selecionada, preparada e autorizada a
fornecer tais cuidados, e são supervisionados por entidades competentes;
que podem ser apoiados ou não financeiramente ao fazê-lo.

Cuidados Informal

Qualquer arranjo privado fornecido em ambiente familiar ou outro ambiente
apoiado através do qual a criança é cuidada, de forma contínua ou
indefinida, por parentes, amigos ou outros em sua capacidade individual,
por iniciativa da criança, de seus pais ou de outras pessoas, sem que este
arranjo tenha sido ordenado por uma autoridade administrativa ou judicial
ou um organismo acreditado.

Cuidado Provisório

O cuidado provisório é o cuidado providenciado para uma criança
temporariamente por até 12 semanas. A colocação pode ser formal ou
informal com parentes, cuidadores adoptivos ou em cuidados residenciais,
como um centro de cuidados temporários. O plano de cuidados da criança
deve ser revisto a cada 12 semanas (três meses) de modo que um plano
de longo prazo seja colocado em prática. Após este período, se uma
criança ainda estiver na mesma situação de cuidados, isto deve ser referido
como cuidados a longo prazo.

Cuidados de
Parentesco

O cuidado de parentesco é o cuidado de base familiar dentro da família
extensa da criança ou com amigos íntimos ou com a família conhecida da
criança, seja formal ou informal.

Órfãos

Órfãos são crianças cujos pais são conhecidos por estarem mortos. No
Iraque (Moçambique também), nos casos em que um dos pais da criança
é conhecido por estar morto, eles também são considerados órfãos.

Cuidado Residencial

O Cuidado residencial é um arranjo de grupo numa instalação
especificamente designada onde uma equipe assalariada ou os voluntários
garantem o atendimento em turnos. O cuidado residencial é um termo
abrangente que inclui colocações/acomodação de curto e longo prazo em
instituições, residências de pequenos grupos, locais de segurança para
questões de atendimento em situações de emergência e de trânsito.

Crianças Separadas

Crianças separadas, são aquelas separadas de ambos os pais, ou de seus
cuidadores legais anteriores ou habituais, mas não necessariamente de
outros parentes. Estes podem, portanto, incluir crianças acompanhadas por
outros membros adultos da família.

Crianças Não
acompanhadas

Crianças não acompanhadas (também conhecidas como menores não
acompanhadas), são crianças que foram separadas de ambos os pais e
outros parentes e não estão sendo cuidadas por um adulto que é
responsável por fazê-lo.
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