
Entidade: Pressley Ridge - Associação de Solidariedade Social

Projeto: CAFAP Kids (atualmente designado “Be.Live - cria a tua mudança”)

Os eixos de intervenção e as atividades da Pressley Ridge são:   1 – Intervenção com crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade;   2 – Intervenção com famílias, tendo em vista a preservação e reunificação familiar;   

3 – Formação e supervisão para profissionais na área da infância e juventude. Em 2018,  trabalhou no território 

nacional com 680 crianças e jovens e 84 famílias, com um total de 3 programas nos Concelhos da Amadora e 

Cascais. De uma forma geral, a maioria das crianças e jovens acompanhados são afro-portugueses (85%) e com 

idades entre os 7 e os 30 anos de idade. Resultados com impacto positivo na prevenção do abandono e 

absentismo escolar, no aumento das competências sócio emocionais e autonomização das famílias.

O CAFAP Kids (atualmente designado Be.Live - cria a tua mudança) pretende ser um espaço único de promoção 

da resiliência para 120 crianças e jovens, cujas famílias são acompanhadas pelo CAFAP-Centro de Apoio 

Familiar e Aconselhamento Parental-da Pressley Ridge, no âmbito de processos de promoção e proteção. 

Este projeto surge da necessidade de criar uma resposta de promoção da resiliência de crianças e jovens (C/J) 

em situação de vulnerabilidade familiar. Este projeto pretende combater o problema da falta de oportunidades de 

crescimento e valorização pessoal das C/J que têm processos de promoção e proteção – sendo por esse motivo 

as suas famílias acompanhadas por um CAFAP - Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. As 

famílias destas C/J são intervencionadas, no entanto, o trabalho individualizado com as C/J não tem sido 

suficiente para as fortalecer e as ajudar a lidar com a escassez de recursos a nível da educação, saúde (física; 

mental). Este ciclo de pobreza intensifica a desigualdade de oportunidades, reduzindo a possibilidade dos 

mesmos prosperarem.  Todas as crianças têm potencial independentemente das circunstâncias, daí a entidade 

atuar nas forças para otimizar as capacidades únicas de cada C/J. Pretendem que as C/J se transformem num 

valor para si próprias.


