
Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental

Centro Social e Cultural de S.Pedro de Bairro

Contatos
252 900 730

geral@centrosocialbairro.com
cafap.centrosocialbairro@gmail.com



Modalidades de Intervenção

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, designado por 
CAFAP é um serviço de apoio especializado às famílias com crianças e 
jovens, vocacionado para a prevenção e reparação de situações de risco 
psicossocial mediante o desenvolvimento de competências parentais, 
pessoais e sociais das famílias.

CAFAP

Acompanhamento de 80 famílias e suas crianças/jovens em situação de 
perigo, ao nível de apoio familiar e aconselhamento parental, oriundas 
das 49 freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Qual o propósito?

 • Prevenir situações de risco e de perigo através da promoção do 

exercício de uma parentalidade positiva; 

 • Avaliar as dinâmicas de risco e protecção das famílias e as possibili-

dades de mudança;

 • Desenvolver competências parentais, pessoais e sociais que permi-

tam a melhoria do desempenho da função parental;

 • Capacitar as famílias promovendo e reforçando dinâmicas relacion-

ais de qualidade;

 • Atenuar a influência de factores de risco nas famílias, prevenindo 

situações de separação das crianças e jovens do meio natural de vida;

 • Aumentar a capacidade de resiliência familiar e individual; 

 • Reforçar a qualidade das relações da família com a comunidade, 

bem como identi�car recursos e respetivas formas de acesso;

 • Assegurar o desenvolvimento integral de crianças e jovens;

 • Criar espaços que promovam e reforcem a qualidade das relações 

familiares; 

 • Potenciar a integração escolar e profissional;

 • Informar sobre direitos e deveres.

Equipa 

Psicóloga
Técnico Superior de Serviço Social 

Técnico Superior de Ciências da Educação

- Preservação Familiar: visa prevenir a retirada das crianças/jovens do seu 
meio natural de vida;
- Ponto de Encontro Familiar: constitui-se como um espaço neutro e 
idóneo que visa a manutenção ou/o restabelecimento dos vínculos famil-
iares nos casos de interrupção ou perturbação grave da convivência famil-
iar.

Objetivos:?


