Escolher
Cuidados
Infantis

O que é um Serviço de Informação Familiar (Family
Information Service) ?
O Serviço de Informação Familiar (SIF) é um serviço gratuito e
imparcial de informações e aconselhamento destinado a TODOS os
progenitores/cuidadores de crianças e jovens com idades
compreendidas entre os 0 e os 20 anos e aos profissionais que
com eles trabalham. Este serviço pode fornecer informações,
assistência e aconselhamento para o ajudar a procurar e escolher:
•
•
•
•

Cuidados infantis registados
Cuidados infantis não registados
Atividades para crianças e jovens
Organizações de apoio familiar

O SIF também pode fornecer informações relativas a:
• Assistência com despesas de cuidados infantis
• Carreiras em cuidados infantis
• Formação em cuidados infantis
O SIF constitui o seu ponto de partida ideal se tiver quaisquer
dúvidas a respeito de assistência para a sua família. O seu SIF
local pode providenciar informações ajustadas às suas
necessidades individuais… por isso, em primeiro lugar, contacte-o.

Como contactar o seu SIF?
Existe um SIF em cada autoridade local e pode encontrar os
dados de contacto destes serviços nas páginas 12 a 14.
O SIF trabalha de perto com fornecedores de cuidados infantis na
sua área a fim de lhe fornecer informações precisas e atualizadas
acerca dos serviços disponibilizados por esses fornecedores. Este
folheto informa-o a respeito dos elementos que deve ter em conta
ao escolher cuidados infantis e das opções disponíveis para si.
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1. Como escolher um serviço de cuidados infantis
a) Contacte tantos fornecedores de cuidados infantis quanto possível antes
de decidir aquele que é melhor para si e para o seu filho e verifique junto
do seu SIF quais os fornecedores que estão registados no Inspeção dos
Cuidados e Serviços Sociais do País de Gales («Care and Social Services
Inspectorate Wales» (CSSIW)) – consultar a secção 3.
b) As seguintes perguntas podem ser úteis ao considerar o que deve
procurar num serviço de cuidados infantis:
•
•
•
•
•

É acolhedor?
É um local estimulante para crianças?
Qual o seu tipo de instalações?
É atencioso?
Os horários disponíveis para os cuidados infantis são
adequados às suas necessidades?
• Fornecem refeições, lanches, fraldas, etc., ou estes devem
ser fornecidos por si?
• Qual é o custo?
• Têm locais disponíveis para o seu filho?
Se tiver quaisquer dúvidas adicionais, contacte o seu SIF
local ou visite o sítio de internet do seu SIF.
Consulte a secção 6 (páginas 12 a 14) para obter os dados de
contacto do SIF.
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c) Uma vez escolhido um serviço de cuidados infantis que seja do
seu agrado, tente proporcionar um período de habituação para si
e para o seu filho, fazendo algumas visitas breves. Isto vai
ajudar-vos a sentirem-se mais confiantes e à vontade.
A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança
(UNCRC) é um acordo internacional que promove os direitos
humanos das crianças com idades inferiores a 18 anos. Todos
aqueles que cuidam e trabalham com crianças e jovens têm um
papel a desempenhar no reconhecimento dos direitos das crianças
e no sentido de as ajudar a atingir o seu potencial como indivíduos.
No seu todo, todos os artigos da UNCRC contribuem para garantir
que as crianças são mantidas em segurança, alimentadas e
tratadas com respeito. Além disso, a UNCRC reconhece e apoia o
papel dos progenitores para educarem os seus filhos.
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2. Ajuda com as despesas dos cuidados infantis
Os cuidados infantis podem parecer dispendiosos, mas sabe que as
famílias podem ter direito a receber assistência financeira? Atualmente esta
assistência inclui:
1. Créditos fiscais/Créditos universais (Tax Credits/Universal Credits)
2. Sistemas “Assisted Places” e “Helping Hands”
3. Educação parcial gratuita para todas as crianças com 3 e 4 anos de idade
4. Cuidados infantis financiados pela entidade patronal, incluindo sistemas de vales
5. Flying Start

Além disso, o seu SIF pode fornecer informações a respeito do equilíbrio da
vida profissional, do Jobcentre Plus e de outros programas locais.
Para obter informações mais detalhadas, leia o folheto:
Assistência para progenitores e apoio financeiro para
despesas com cuidados infantis.
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3. Tipos de cuidados infantis
(registados e não registados)
Qualquer pessoa que fornecer cuidados infantis para crianças com idade
inferior a 8 anos durante um período superior a 2 horas por dia por conta de
outrem deve estar registada na Inspeção dos Cuidados e Serviços Sociais do
País de Gales («Care and Social Services Inspectorate Wales» (CSSIW)).
Esta secção fornece uma descrição breve acerca dos tipos de serviços de
cuidados infantis registados e não registados que estão disponíveis para si.
Para obter mais detalhes, contacte o seu SIF local (os dados de contacto
encontram-se nas páginas 12 a 14).

Registados
Amas (Childminders):
As amas são prestadoras de cuidados infantis que cuidam de crianças
no seu próprio domicílio e que estão baseadas na comunidade.
Creches (Day Nursery):
As creches fornecem cuidados infantis para crianças desde o
nascimento até aos 5 anos de idade. Normalmente abrem de manhã
cedo até ao início da noite, de segunda a sexta-feira, durante todo o
ano. Proporcionam um ambiente atencioso, seguro e estimulante,
quer como cuidados a tempo inteiro, como a tempo parcial,
destinado a bebés e crianças em idade pré-escolar. Alguns também
podem fornecer cuidados antes e depois do período escolar e
também durante as férias para crianças mais velhas.
Grupos de jogos (Playgroups)/Cylchoedd Meithrin:
Os grupos de jogos privilegiam principalmente crianças com idades
compreendidas entre os 2½ aos 5 anos, normalmente durante 2 a 3
horas de manhã ou de tarde e, principalmente, durante o período letivo. A
Cylchoedd Meithrin é um grupo de jogos médio do País de Gales que
proporciona às crianças uma oportunidade para se tornarem bilingues
(em inglês e galês).
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Educação a tempo parcial para crianças com 3 e 4 anos de idade:
Todas as crianças têm o direito de frequentar um local de educação
precoce gratuita, a tempo parcial e de boa qualidade, num ambiente
adequado, a partir do seu terceiro aniversário. A tempo parcial significa no
mínimo 10 horas por semana, durante o mesmo número de semanas do
ano letivo normal. Um ambiente aprovado pode ser um estabelecimento de
ensino, um grupo de jogos, uma creche ou uma ama.
Clubes de acolhimento de crianças fora da escola (childcare clubs):
Os clubes de acolhimento de crianças fora da escola ajudam os
progenitores ou os cuidadores que trabalham ou estudam. Incluem clubes
de pequeno-almoço, clubes após a escola, sistemas de jogos de férias,
incluindo locais destinados a crianças em idade escolar.
Sistemas de jogos de acesso livre (Open access playschemes):
Os sistemas de jogos de acesso livre são locais onde as crianças são livres
de entrar e sair. Devem estar registados na Inspeção dos Cuidados e
Serviços Sociais do País de Gales («Care and Social Services Inspectorate
Wales» (CSSIW)) caso prestem serviços destinados a crianças com idade
inferior a 8 anos durante um período superior a 2 horas por dia.

Não registados

As seguintes opções de cuidados infantis não são obrigadas a estar
registadas junto da Inspeção dos Cuidados e Serviços Sociais do País de
Gales («Care and Social Services Inspectorate Wales» (CSSIW)) (Note que
se utilizar cuidados infantis que não estão registados ou aprovados, não
pode solicitar assistência financeira por parte do governo do Reino Unido).
•
•
•
•

Clubes e sessões em execução por um período inferior a 2 horas
Au pairs

Amas
Amigos e familiares
Tipos de cuidados infantis (pode ser registados/aprovados):
As seguintes opções de cuidados infantis não estão normalmente
registadas pela Inspeção dos Cuidados e Serviços Sociais do País de
Gales («Care and Social Services Inspectorate Wales» (CSSIW)), mas
requerem registo em determinadas circunstâncias:
• Amas
• Crèches
8
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Cuidados infantis em casa Sistema (Childcare at home) de
Aprovação Voluntária País de Gales:
Qualquer pessoa, exceto um familiar próximo que preste cuidados
infantis no domicílio da criança, pode candidatar-se a tornar-se num
fornecedor de cuidados infantis aprovado. Para se receber uma
aprovação ao abrigo deste sistema, os prestadores de cuidados infantis
devem:
• ter idade igual ou superior a 18 anos
• ter uma qualificação relevante. Para obter aconselhamento, contacte a
Inspeção dos Cuidados e Serviços Sociais do País de Gales («Care and
Social Services Inspectorate Wales» (CSSIW)) (www.cssiw.org.uk/)
• ter um certificado relevante de primeiros-socorros
• ter recebido autorização por parte de uma verificação melhorada por
parte de um Serviço de Divulgação e Restrição (Enhanced Disclosure
and Barring Service Check)
Para mais informações sobre a aprovação de trabalhadores de
cuidados infantis no seu domicílio e sobre como ter acesso a qualquer
apoio financeiro relacionado que pode ter direito a receber, contacte o
seu SIF local do governo do Reino Unido.

Note que os Sistema de Aprovação
Voluntária de Cuidados Infantis no
Domicílio no País de Gales é um Sistema
aprovado. Apesar de o mesmo não incluir
registo, pode ainda assim ter direito a
solicitar apoio financeiro junto do
governo do Reino Unido.
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4. Padrões mínimos nacionais
Todos os locais que são regulamentados pela Inspeção dos
Cuidados e Serviços Sociais do País de Gales («Care and Social
Services Inspectorate Wales» (CSSIW)) devem estar em
conformidade com os atuais Padrões Mínimos Nacionais para
Cuidados Infantis Regulamentados.
O documento encontra-se no sítio da internet do Governo do
País de Gales www.gov.wales

As normas são produzidas em conformidade com a secção 30 (3)
da Parte 2 da Medida para Crianças e Famílias (País de Gales)
(Children and Families (Wales) Measure) de 2010. Os indivíduos
registados devem referir-se às normas que estão relacionadas
com o tipo de cuidados fornecidos.
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5. Cuidados infantis para todos (Childcare

for All)

O seu Serviço de Informações Familiares local pode
ajudá-lo a procurar cuidados infantis adequados às
necessidades individuais do seu filho, na área da sua
residência.
O mesmo disponibilizará também informações respeitantes a como
ter acesso a apoio para cobrir despesas com cuidados infantis. Os
sistemas de referência existentes em todas as partes do País de
Gales ajudam crianças com necessidades adicionais a frequentar
grupos de jogos/Cylchoedd Meithrin com outras crianças da mesma
idade.

Acessibilidade
Todos os fornecedores de cuidados infantis devem cumprir os
requisitos da Lei sobre a Igualdade (Equality Act) de 2010 e realizar
os “ajustamentos razoáveis” para a inclusão de crianças com
deficiências. Não devem tratar uma criança com deficiência de
forma “menos favorável” do que uma criança não deficiente por
motivo da sua deficiência ou condição de saúde. Para obter
informações ou aconselhamento, pode ligar ao Serviço de Apoio e
Aconselhamento em Igualdade («Equality Advisory Support
Service» (EASS)) através do telefone número 0808 800 0082.
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6. Hiperligações úteis
Serviço de Informação Familiar – Dados de contacto da
Autoridade Local
Anglesey

01248 725800
cis@anglesey.gov.uk
www.younganglesey.org.uk

Blaenau Gwent

08000 32 33 39 (telefone fixo)
fis@blaenau-gwent.gov.uk
www.blaenau-gwent.gov.uk

Bridgend

01656 643643
familyinfo@bridgend.gov.uk
www.Bridgend.gov.uk/FIS

Caerphilly

01443 863232
fis@caerphilly.gov.uk
www.caerphilly.gov.uk/fis

Cardiff

029 2035 1700
fis@cardiff.gov.uk
www.childcareincardiff.info/fis

01267 246555
Carmarthenshire childreninfo@carmarthenshire.gov.uk
www.fis.carmarthenshire.gov.uk
Ceredigion

01545 574187
fis@ceredigion.gov.uk
www.fis.ceredigion.gov.uk

Conwy

01492 577788 / 577865
plant.children@conwy.gov.uk
www.conwyfamilyinformation.co.uk

Denbighshire

01745 815891
fis@denbighshire.gov.uk
www.denbighshire.gov.uk
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Flintshire

01244 547017
www.fisflintshire.co.uk

Gwynedd

01286 675570
Texto para informação 07920083909
Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk
www.gwynedd-ni.org.uk

Merthyr Tydfil

01685 727400
fis@merthyr.gov.uk
www.merthyrfis.org

Monmouthshire

01633 644527
info@monfis.org.uk
www.monfis.org.uk

Neath
Port Talbot

01639 873018
fis@npt.gov.uk
www.nptfamily.com

Newport

0800 328 84 83
01633 840669
family.informationservice@newport.gov.uk
www.newport.gov.uk/fis

Pembrokeshire

01437 775700
fis@pembrokeshire.gov.uk
www.pembrokeshire.gov.uk

Powys

0300 111 0234
01597 827666
fis@powys.gov.uk
www.powys.gov.uk/fis

Rhondda
Cynon Taf

0800 180 4151 FREEPHONE from landlines
0300 111 4151 FREEPHONE from mobiles
fis@rctcbc.gov.uk
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Swansea

01792 517222
fis@swansea.gov.uk
www.swansea.gov.uk/fis

Torfaen

FREEPHONE 0800 0196330
fis@torfaen.gov.uk
www.torfaenfis.org.uk

Vale of
Glamorgan

01446 704 704
FIS@valeofglamorgan.gov.uk
www.valeofglamorgan.gov.uk/fis

Wrexham

Tel: 01978 292094
E-mail: fis@wrexham.gov.uk
www.wrexham.gov.uk/fis

Governo do País de Gales
www.gov.wales
O site da internet oficial do Governo do País de Gales.
Inspeção dos Cuidados e Serviços Sociais do País de Gales
(«Care and Social Services Inspectorate Wales» (CSSIW))
www.cssiw.org.uk
Tel.: 0300 7900 126
Email: cssiw@wales.gsi.gov.uk
A função da Inspeção dos Cuidados e Serviços Sociais do País
de Gales (CSSIW) consiste em garantir que os serviços de
cuidados cumprem as normas de que as pessoas têm o direito de
esperar. Este organismo é, em termos operacionais, uma parte
independente do Governo do País de Gales.

14

Escolher cuidados infantis

As
algumas
comare
capacidade
Theseguintes
following são
are apenas
just a number
of organizações
organisations that
able
para
fornecer
informações,
ajuda
e
assistência.
Para
contactos
to provide information, help and support. For further contacts,
futuros,
contacte
seu SIF
please contact
yourolocal
FIS.local.
Linha de Apoio para Subsídios por Deficiência (Disability
Benefits)
www.gov.uk/disability-benefits-helpline
Disability Living Allowance (DLA) – 0345 712 3456
Attendance Allowance (AA) – 0345 6055
Personal Independence Payment (PIP) – 0345 850 3322
Esta linha disponibiliza informações e aconselhamento respeitante ao
Subsídio de subsistência em caso de incapacidade («Disability Living
Allowance» (DLA)) e a outros subsídios.
Jobcentre Plus
www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
0345 604 3719 (English)
0345 604 4248 (Welsh)
O Jobcentre Plus faz parte do Ministério do Trabalho e das
Pensões (Department for Work and Pensions). Presta serviços de
apoio a pessoas em idade ativa, desde assistência a trabalho, e
ajuda as entidades patronais a preencherem as suas vagas.
Créditos Fiscais (Tax Credits)
www.hmrc.gov.uk/taxcredits
www.gov.uk/browse/benefits/tax-credits
Linha de Apoio ao Crédito Fiscal
Telefone: 0345 300 3900
Uma hiperligação ao sítio da internet do Governo do Reino Unido que
possui explicações referentes a créditos fiscais e uma calculadora para
o ajudar a calcular a sua atribuição.
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Crédito Universal (Universal Credit)
www.gov.uk/universal-credit
Linha de Apoio ao Crédito Universal
Telefone: 0345 600 0723
Idioma galês (apresentar um pedido): 0800 012 1888
Idioma galês (comunicar alterações): 0345 600 3018
Mensagem de texto: 0345 600 0743
Gabinete de Aconselhamento ao Cidadão
(Citizens Advice Bureau)
www.citizensadvice.org.uk
O serviço de Aconselhamento ao Cidadão fornece informações e
aconselhamento através de serviços presenciais, telefónicos e por
correio eletrónico, bem como online. Trata de quaisquer assuntos,
incluindo subsídios, dívidas e alojamento.
Contact a Family
www.cafamily.org.uk
0808 808 3555
A Contact a Family fornece informações, aconselhamento e
assistência a famílias de crianças com deficiência.

Mudiad Meithrin
www.meithrin.co.uk/
01970 639639
A Mudiad Meithrin tem como objetivo proporcionar a cada
criança de tenra idade no País de Gales a oportunidade de
beneficiar de experiências durante os seus primeiros anos
através de um ambiente com língua galesa.
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Associação Profissional para Cuidados Infantis e Primeiros
Anos («Professional Association for Childcare and Early
Years» (PACEY Cymru))
www.pacey.org.uk
0845 880 1299 (País de Gales)
A PACEY é uma Associação Profissional para Cuidados Infantis e
Primeiros Anos. Uma organização de elaboração de normas que
promove as melhores práticas e presta assistência a profissionais
de cuidados infantis no sentido de fornecer elevados padrões de
cuidados e aprendizagem.
Associação de Creches Nacionais (National Day
Nurseries Association)
www.ndna.org.uk
01824 707823 (gabinete do País de Gales)
A NDNA é uma associação de caridade nacional destinada às
creches. Fornece informações, assistência, aconselhamento e
recursos para creches para que as mesmas possam fornecer os
melhores cuidados possíveis a crianças de tenra idade.
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
www.clybiauplantcymru.org
029 2074 1000
O Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs promove e apoia cuidados
infantis de alta qualidade, acessíveis fora do estabelecimento de
ensino.
Associação de Fornecedores Pré-escolares do País de Gales
(«Wales Pre-school Providers Association» (Wales PPA))
www.walesppa.org
029 2045 1242
A Associação de Fornecedores Pré-escolares do País de Gales
(«Wales Pre-school Providers Association» (Wales PPA))
fornece informações, recursos e aconselhamento a progenitores
e a locais destinados aos primeiros anos para melhorar o
desenvolvimento e a educação de crianças.
Escolher cuidados infantis

17

Play Wales
www.playwales.org.uk
029 2048 6050
Promove uma oferta de jogos de alta qualidade para todas as
crianças, fornece assistência em todos os aspetos das equipas de
jogos, de desenvolvimento de espaços de brincadeiras e educação
em trabalhos com jogos e formação.
Groundwork Wales
www.groundwork.org.uk
01495 222605
A Groundwork Wales tem como objetivo aumentar e melhorar a
acessibilidade e a qualidade das experiências de brincadeiras no
exterior por parte de crianças em todas as áreas do País de
Gales.
Informação correta no momento da publicação.
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