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Inclusão 

Resumo Pais-Em-Rede é uma associação fundada em 2008, com estatuto de IPSS, que junta pais e 

profissionais que pretendem promover uma plena inclusão das pessoas com deficiência e suas 

famílias. Não sendo prestadora de serviços a crianças/jovens, o seu objectivo é dinamizar uma rede 

de suporte às famílias de forma a: (1) diminuir os efeitos do isolamento social em que frequentemente 

se encontram; (2) aumentar a sua qualidade de vida e a dos seus filhos; (3) promover a sua 

participação na vida das comunidades onde residem. Tendo como modelo conceptual a filosofia de 

fortalecimento e capacitação de Dunst, Trivette e Deal (1988, 1994), a Associação Pais-Em-Rede e o 

ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida conceberam o projecto 

“Oficinas de Pais/Bolsas de Pais” cujo objectivo último é formar pais que possam prestar ajuda a 

outros pais, nos diferentes ciclos de vida dos seus filhos. Neste projecto, os pais podem participar em 

3 diferentes níveis: Grupos de Apoio Emocional (GAE),centrado na pessoa com vista à partilha das 

suas emoções e análise do impacto que a deficiência dos filhos teve/tem em si e na sua família; (2) 

Grupos de Corresponsabilização Parental (COR), focados na aquisição de competências para o 

desempenho da função parental no processo de inclusão dos seus filhos, ao longo da vida; e (3) 

Formação de Pais prestadores de ajuda (PPA) em que após um processo de profunda reflexão sobre 

o que é pedir e prestar ajuda se procura que os pais adquiram competências ligadas à comunicação 

com outros pais, descentrando-se das suas próprias vivências. O estudo avaliativo deste projecto está 

a ser feito no âmbito de duas teses de mestrado e de uma tese de doutoramento (esta ainda em curso), 

que utilizam métodos quantitativos e qualitativos. Nesta comunicação, em que participa uma das mães 

envolvida desde o início no projecto, apresentam-se os dados mais relevantes da avaliação qualitativa 

feita anonimamente pelos pais que participaram nos GAE (279 pais) e COR (57 pais) até Dezembro 

de 2012, muito positiva para uma percentagem muito significativa dos participantes Apresentam-se, 

ainda, alguns dados da Escala das Funções de Apoio e da Escala de Suporte Social (adaptadas de 

Dunst, Trivette & Deal, 1988) e que foram preenchidas pelos participantes antes e depois dos GAE, 

bem como dados relativos à perceção de competência parental, avaliada por uma escala construída 

para o efeito e que foi preenchida antes e depois da participação dos COR. Estes dados serão 



 

 

discutidos em função das idades e das condições de diagnóstico dos filhos dos participantes, variáveis 

que parecem ter impacto nos pais. 
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