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Santa Casa da Misericórdia de Santarém: 
desde 1500 a apoiar a nossa comunidade. 

• Organização não-governamental fundada em 1500. 

• Cerca de 15 serviços de saúde e apoio social 

– crianças e jovens 

– idosos 

– cuidados continuados de longa duração 

– serviços de apoio à comunidade (famiílias, sem-abrigo, imigrantes, 

toxicodependentes). 

• Cerca de 250 trabalhadores e dezenas de voluntários contribuem 

positivamente para a concretização da missão da organização!  
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Santa Casa da Misericórdia de Santarém 
no combate ao Abandono Escolar. 

• Nos últimos anos, a maioria dos países europeus reduziu a taxa de 

abandono escolar. 

• Em 2013, Portugal tinha reduzido a sua taxa de mais de 30% (em 2009) 

para menos de 20%. 

– média europeia esperada em 2020: 10%.  

 

 

 

Santa Casa da Misericórdia de Santarém 

Maior investimento relativamente a políticas, medidas e recursos; mas 

ainda há números a ser considerados e pessoas a ser apoiadas! 



Santa Casa da Misericórdia de Santarém 
no combate ao Abandono Escolar. 

• O Abandono Escolar resulta frequentemente de um conjunto de fatores 

individuais, educacionais e socioeconómicos.  

• Contudo, reconhece-se que crianças de contextos com baixos níveis de 

educação ou socialmente em desvantagem são mais suscetíveis a 

abandonar precocemente o sistema educativo.  
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Esta é uma das principais razões pelas quais as organizações não-

governamentais estão a ser envolvidas nas estratégias 

locais/territoriais relacionadas com estas matérias. 



Santa Casa da Misericórdia de Santarém 
 no combate ao Abandono Escolar. 

• O concelho de Santarém não é uma exceção a esta tendência global. 

• Dados recolhidos pela Câmara Municipal revelam:  

– nos casos de famílias apoiadas, prevenir o abandono escolar e/ou 

promover a reinserção no sistema educativo são aspetos centrais do 

apoio prestado. 

 

 

Santa Casa da Misericórdia de Santarém 

O Abandono Escolar resulta frequentemente da falta de interesse pela 

escola, da não-valorização dos percursos educativos e/ou a falta de 

alternativas ao ensino regular ou outros tipos de respostas formativas. 



Santa Casa da Misericórdia de Santarém 
 no combate ao Abandono Escolar. 

• Estamos representados em todas as parcerias locais criadas para tomar 

decisões conjuntas sobre políticas e estratégias relacionadas com 

crianças, jovens e apoio às famílias.  

• Temos experiência considerável no combate à pobreza e exclusão social 

na comunidade.  
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Reconhecida pelos parceiros como tendo conhecimento, competências 

e posição estratégica para combater questões socioeconómicas, 

nomeadamente as que estão direta ou indiretamente relacionadas 

com o Abandono Escolar. 



Santa Casa da Misericórdia de Santarém 
 no combate ao Abandono Escolar. 

• Quatro contextos principais que destacam o papel da organização (e a sua 

relevância) na comunidade:  

– um programa de parceria (Contrato Local de Desenvolvimento Local) 

– um centro de acolhimento temporário e lar de infância e juventude 

para crianças e jovens sob medidas de proteção impostas  por decisão 

judicial(CAT 1º Passo e Lar dos Rapazes) 

– um projeto de prevenção de comportamentos aditivos e 

toxicodependência 

– Creche e Jardim de Infância Os Amiguinhos. 
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Santa Casa da Misericórdia de Santarém 
 no combate ao Abandono Escolar. 

• Os princípios de intervenção e os modelos pedagógicos incluem:  

– intervenção preventiva no que respeita ao Abandono Escolar 

– apoio individual, considerando o projeto de vida da criança (plano 

individual)  

– atividades de grupo e aprendizagem entre pares (peer learning). 

– reforço positivo do sucesso e ganhos individuais 

– fomento da autoestima, motivação e autoconfiança 

– desenvolvimento de competências (sobretudo soft skills). 
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OBRIGADA!  
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