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PORQUÊ PROMOVER A COORDENAÇÃO ENTRE SERVIÇOS?
A complexidade e a interdependência dos problemas
que afetam as crianças e famílias em situação de
vulnerabilidade social sugerem uma abordagem integrada,
cooperação intersetorial e o investimento em estratégias
locais. (Comissão Europeia, 2016)

A coordenação entre serviços tem sido reconhecida
como uma oportunidade para o desenvolvimento de
políticas e práticas efetivas na diminuição das
desigualdades sociais e educacionais.

Uma abordagem integrada e holística para apoiar as
crianças e famílias nos diferentes domínios das suas
necessidades, incluindo nas áreas da educação, saúde, e
proteção social, através de uma ação concertada, pensada
pelos diferentes serviços e rentabilizando os recursos.

(Vargas-Barón, 2016)

(Davidson et al., 2012; Statham, 2011)

> Com o estudo em apreço, o ISOTIS propôs-se a descrever os fatores facilitadores, barreiras e impactos da coordenação entre os serviços que têm como público-alvo crianças e jovens cultural e linguisticamente diversas,
nomeadmente migrantes, minorias étnicas e / ou em situação de vulnerabilidade económica, nos países europeus subsequentemente listados: Alemanha, Grécia, Holanda, Inglaterra, Itália, Noruega, Polónia, Portugal e República
Checa, A partir do estudo foram elaboradas recomendações para futuras políticas e práticas no campo da coordenação entre serviços para reduzir as desigualdades sociais e educacionais e a exclusão na Europa.
> Destarte, o desenvolvimento de políticas e práticas requer uma adaptação ao contexto nacional e particular em que decorre o trabalho entre serviços, atendendo à especificidade dos sistemas políticos, económicos, sociais e
culturais vigentes e à realidade contextual e organizacional que enquadra e/ou motiva o trabalho entre serviços.
OBJETIVO GERAL DO ESTUDO
o

Identificar fatores facilitadores, barreiras e impactos existentes no processo de organização e coordenação dos serviços de apoio às crianças e famílias.
METODOLOGIA

o

Estudo descritivo e exploratório de natureza qualitativa e transversal

o

Entrevistas semi-estruturadas com decisores políticos e coordenadores de serviços locais da área da ação social e educação em
9 países europeus: Alemanha, Grécia, Holanda, Inglaterra, Itália, Noruega, Polónia, Portugal, República Checa.

Foram garantidos os procedimentos éticos e a confidencialidade dos dados.

RESULTADOS

o

CONCLUSÕES
A relevância de fornecer apoio político e organizacional,
garantindo o financiamento sustentado e a continuidade dos
recursos humanos, e a alocação apropriada de tempo e tarefas.

A importância de envolver serviços e profissionais que atuam
localmente, e cidadãos no desenvolvimento e avaliação das respostas
fornecidas, para que as mesmas respondam às necessidades existentes.

A prioridade de avaliar impactos e monitorizar o trabalho
de coordenação entre serviços
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