
QSR N6 Full version, revision 6.0. 
Licensee: Unregistered. 
 
PROJECT: projecto_tese Guida, User Guida, 11:59 pm, Jul 2, 2008. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++ 
+++ ON-LINE DOCUMENT: entrvistas_total 
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+++ Retrieval for this document: 70 units out of 70, = 100% 
++ Text units 1-70: 
(1P1)O Nascimento deles. Quando a Ana estava grávida já eramos uma equipa  
e senti-me orgulhoso naquele momento.                                          1 
(1)                     /Identificação 
(1 1)                   /Identificação/P1 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 1)                   /Experiência marcante/Nascimento 
(9 4)                   /Experiência marcante/Suporte na Gravidez 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(2P1)Estarmos em acordo nas decisões que tomamos. Não há aquilo do pai  
ralhar e a mãe vir por trás e dá mimos.                                        2 
(1)                     /Identificação 
(1 1)                   /Identificação/P1 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 



(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 2)                  /Característica mais valorizada/Focada no casal 
(10 2 1)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Acordo na educação/cuidados 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3P1)Melhores condições, assim arranjar uma casinha melhor que esta e  
sair do bairro.                                                                3 
(1)                     /Identificação 
(1 1)                   /Identificação/P1 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 3)                  /Desejos/Extra-familiares 
(11 3 1)                /Desejos/Extra-familiares/Condições habitacionais 
(11 3 3)                /Desejos/Extra-familiares/Mudança de bairro 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(4P1)Dar carinho, atenção. Ajudá-los nos estudos. Mentalizá-los por causa  
das drogas.                                                                    4 
(1)                     /Identificação 
(1 1)                   /Identificação/P1 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 1)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Dar Afecto 



(12 2 2)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Apoio escolar 
(12 2 3)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Prevenção Toxicodepedência 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5P1)Que me apoiassem para arranjar a casa. Sair dali e ir para outra  
zona. Seria melhor para a segurança e educação deles.                          5 
(1)                     /Identificação 
(1 1)                   /Identificação/P1 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 1)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios 
(13 5 1 1)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/habitação 
(13 5 2)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Mudança de bairro 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(1M2)Quando damos banho os dois, é sempre bom. E quando damos os dois  
amor e carinho.                                                                6 
(1)                     /Identificação 
(1 2)                   /Identificação/M2 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 4)                   /Número de filhos/4 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 3)                   /Experiência marcante/Quotidiano 
(9 3 1)                 /Experiência marcante/Quotidiano/Cuidados Básicos 
(9 3 2)                 /Experiência marcante/Quotidiano/Afecto 
(14)                    /Valor IAP 



(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 2)                   //Node Searches/Node Search 1 
(2M2)Eu acho que é estarmos os dois juntos. Tipo, termos uma família  
unida, com pai e mãe.                                                          7 
(1)                     /Identificação 
(1 2)                   /Identificação/M2 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 4)                   /Número de filhos/4 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 1)                  /Característica mais valorizada/União familiar 
(10 2)                  /Característica mais valorizada/Focada no casal 
(10 2 5)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Co-habitação 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3M2)Era os dois trabalharmos, que era para ser mais fácil, mais estável  
com dinheiro.                                                                  8 
(1)                     /Identificação 
(1 2)                   /Identificação/M2 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 4)                   /Número de filhos/4 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 3)                  /Desejos/Extra-familiares 
(11 3 2)                /Desejos/Extra-familiares/Emprego 
(11 3 4)                /Desejos/Extra-familiares/Estabilidade financeira 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(4M2)Nunca lhe ter faltado nada.                                               9 



(1)                     /Identificação 
(1 2)                   /Identificação/M2 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 4)                   /Número de filhos/4 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 4)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Necessidades preenchidas 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5M2)O que era preciso era ter uma vida melhor, se pagassem mais do  
rendimento mínimo e se o Afonso trabalhasse.                                  10 
(1)                     /Identificação 
(1 2)                   /Identificação/M2 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 4)                   /Número de filhos/4 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 1)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios 
(13 5 1 2)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/financeiros 
(13 5 3)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Emprego 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(1P2)Quando brincamos os dois ali com ele no sofá. Ele está muito esperto  
e achamos graça ao desenvolvimento dele.                                      11 
(1)                     /Identificação 
(1 3)                   /Identificação/P2 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 



(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 1)                   /Número de filhos/1 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 3)                   /Experiência marcante/Quotidiano 
(9 3 4)                 /Experiência marcante/Quotidiano/Desenvolvimento 
(9 3 5)                 /Experiência marcante/Quotidiano/Momentos de Lazer 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 2)                   //Node Searches/Node Search 1 
(2P2)É dar muito amor e carinho. Brincar com ele. Ah, mas os dois? É  
ajudarmos sempre um ao outro, e em tudo, tipo a vesti-lo e assim.             12 
(1)                     /Identificação 
(1 3)                   /Identificação/P2 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 1)                   /Número de filhos/1 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 2)                  /Característica mais valorizada/Focada no casal 
(10 2 3)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Suporte 
(10 3)                  /Característica mais valorizada/Focada nos filhos 
(10 3 1)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Darem afecto 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3P2)Termos trabalho certo. Sair daqui do bairro para outro lado.             13 
(1)                     /Identificação 
(1 3)                   /Identificação/P2 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 



(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 1)                   /Número de filhos/1 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 3)                  /Desejos/Extra-familiares 
(11 3 2)                /Desejos/Extra-familiares/Emprego 
(11 3 3)                /Desejos/Extra-familiares/Mudança de bairro 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(4P2)Foi darmos o nosso carinho a ele e o nosso amor.                         14 
(1)                     /Identificação 
(1 3)                   /Identificação/P2 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 1)                   /Número de filhos/1 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 1)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Dar Afecto 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5P2)Para isso era preciso eu ter um trabalho, continuar a ter o apoio do  
meu pai, que está sempre a ajudar-me. E sair deste bairro para ele não  
crescer neste ambiente. Eu cresci aqui e deu no que deu.                      15 
(1)                     /Identificação 
(1 3)                   /Identificação/P2 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 



(6 1)                   /Número de filhos/1 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 3)                  /Recursos necessários/Apoio Família de Origem 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 2)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Mudança de bairro 
(13 5 3)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Emprego 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(1M3)Nós, por norma, trabalhamos sempre em equipa. Mas como o tempo da  
gravidez foi tão vivido em conjunto, talvez diga o nascimento. O cuidado  
dele a pegar na nossa filha.                                                  16 
(1)                     /Identificação 
(1 4)                   /Identificação/M3 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 1)                   /Idade/20-24 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 3)                   /Situação Relacional/Namoro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 2)                   /Co-habitação/Não 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 1)                   /Experiência marcante/Nascimento 
(9 4)                   /Experiência marcante/Suporte na Gravidez 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(2M3)Acho que é porque sempre que elas precisam nós estamos lá,  
valorizamos sempre o que elas fazem. Bem ou mal reforçamos sempre o que  
fazem de uma maneira ou de outra.                                             17 
(1)                     /Identificação 
(1 4)                   /Identificação/M3 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 1)                   /Idade/20-24 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 3)                   /Situação Relacional/Namoro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 



(8)                     /Co-habitação 
(8 2)                   /Co-habitação/Não 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 3)                  /Característica mais valorizada/Focada nos filhos 
(10 3 2)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Presença constante na vida dos filhos 
(10 3 3)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Valorização 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3M3)Gostava de ter uma vida melhor, para poder dar tudo a elas. Dar-lhes  
mais estabilidade nesse aspecto. O pai trabalha e eu também gostava de  
trabalhar para poder dar-lhes mais coisas.                                    18 
(1)                     /Identificação 
(1 4)                   /Identificação/M3 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 1)                   /Idade/20-24 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 3)                   /Situação Relacional/Namoro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 2)                   /Co-habitação/Não 
(11)                    /Desejos 
(11 2)                  /Desejos/Parentalidade 
(11 2 3)                /Desejos/Parentalidade/Preenchimento das necessidades 
(11 3)                  /Desejos/Extra-familiares 
(11 3 2)                /Desejos/Extra-familiares/Emprego 
(11 3 4)                /Desejos/Extra-familiares/Estabilidade financeira 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(4M3)Darmos-lhe educação, ensinar-lhe também o respeito pelos outros e  
por si própria. E também o precurso escolar, incentivá-la para isso. E  
claro, muito amor e muito carinho dado pelos dois.                            19 
(1)                     /Identificação 
(1 4)                   /Identificação/M3 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 1)                   /Idade/20-24 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 3)                   /Situação Relacional/Namoro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 



(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 2)                   /Co-habitação/Não 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 1)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Dar Afecto 
(12 2 2)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Apoio escolar 
(12 2 5)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação 
(12 2 5 1)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Transmissão de valores 
(12 2 5 2)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Educação Geral 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5M3)A única coisa que faltava, quer dizer nós já somos muito unidos, mas  
para sermos verdadeiramente uma família , o que faltava era vivermos  
juntos.Seria muito importante para nós os pais e para as pequeninas. E  
para isso o que nos falta é mesmo a casa (risos), e claro as condições  
financeiras para a ter e a manter.                                            20 
(1)                     /Identificação 
(1 4)                   /Identificação/M3 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 1)                   /Idade/20-24 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 3)                   /Situação Relacional/Namoro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 2)                   /Co-habitação/Não 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 4)                  /Recursos necessários/Co-habitação familiar 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 1)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios 
(13 5 1 1)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/habitação 
(13 5 1 2)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/financeiros 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(1P4)Bem, tem estado tudo bem. Não há nenhum momento marcante. Quando a  
gente trata dos filhos. Se chegamos a casa e pergunta como é que correu a  
escola.                                                                       21 
(1)                     /Identificação 
(1 5)                   /Identificação/P4 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 5)                   /Idade/40-44 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 



(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 3)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos e negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 3)                   /Experiência marcante/Quotidiano 
(9 3 1)                 /Experiência marcante/Quotidiano/Cuidados Básicos 
(9 3 3)                 /Experiência marcante/Quotidiano/Escolar 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 2)                   //Node Searches/Node Search 1 
(2P4)Por nos darmos bem. Quando se porta mal, dizer que não se faz.  
Chamar a atenção para as coisas que estão mal.Quando deixam roupa  
desarrumada, tem que se dizer que está mal. São os dois que chamam a  
atenção, e estamos de acordo no que está mal. Quem chega primeiro vê o  
que se passa.                                                                 22 
(1)                     /Identificação 
(1 5)                   /Identificação/P4 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 5)                   /Idade/40-44 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 3)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos e negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 2)                  /Característica mais valorizada/Focada no casal 
(10 2 1)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Acordo na educação/cuidados 
(10 2 2)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Relação positiva 
(10 2 3)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Suporte 
(10 3)                  /Característica mais valorizada/Focada nos filhos 
(10 3 7)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Darem educação 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3P4)Saber falar com eles e chamar a atenção. Quando se portam bem eu  
digo tudo bem. Mas se se porta mal, queria poder dizer que não se faz.        23 
(1)                     /Identificação 
(1 5)                   /Identificação/P4 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 



(3)                     /Idade 
(3 5)                   /Idade/40-44 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 3)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos e negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 2)                  /Desejos/Parentalidade 
(11 2 1)                /Desejos/Parentalidade/Competências parentais 
(11 2 1 1)              /Desejos/Parentalidade/Competências parentais/Comunicar 
(11 2 1 2)              /Desejos/Parentalidade/Competências parentais/Educar 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(4P4)Se tenha 18 anos e com boa educação é bonito. E depois se mistura  
com outros e estraga tudo? É a ajuda da mãe e do pai, a ajuda para  
educar: chamar a atenção e dar conselhos aos filhos.                          24 
(1)                     /Identificação 
(1 5)                   /Identificação/P4 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 5)                   /Idade/40-44 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 3)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos e negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 5)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação 
(12 2 5 1)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Transmissão de valores 
(12 2 5 2)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Educação Geral 
(12 2 6)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Suporte 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5P4)Os pais juntos é o principal, no trabalho de educar. Andarem na  
escola, se não tem educação em casa é pior lá fora. A escola também educa  
e quando a professora fala também tem de ouvir.                               25 
(1)                     /Identificação 
(1 5)                   /Identificação/P4 
(2)                     /Sexo 



(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 5)                   /Idade/40-44 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 3)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos e negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 1)                  /Recursos necessários/Parentalidade 
(13 1 2)                /Recursos necessários/Parentalidade/Trabalho em equipa 
(13 1 3)                /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais 
(13 1 3 2)              /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais/Educação 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 1)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios 
(13 5 1 3)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/escolar 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(1M7)Sinceramente? Foi no dia em que a Diana nasceu.É a melhor equipa que  
pode haver. O melhor orgulho. Vivemos a gravidez muito juntos e foi  
aquele momento!                                                               26 
(1)                     /Identificação 
(1 6)                   /Identificação/M7 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 1)                   /Idade/20-24 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 1)                   /Experiência marcante/Nascimento 
(9 4)                   /Experiência marcante/Suporte na Gravidez 
(14)                    /Valor IAP 
(14 2)                  /Valor IAP/70-79 
(2M7)É termos em conjunto uma habitação e termos ideias em que  
concordamos um com o outro. Assim pensarmos e falarmos os dois.               27 
(1)                     /Identificação 
(1 6)                   /Identificação/M7 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 



(3)                     /Idade 
(3 1)                   /Idade/20-24 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 2)                  /Característica mais valorizada/Focada no casal 
(10 2 1)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Acordo na educação/cuidados 
(10 2 4)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Comunicação 
(10 2 5)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Co-habitação 
(14)                    /Valor IAP 
(14 2)                  /Valor IAP/70-79 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3M7)Melhorava a forma de pensar do Júlio. Para que não fosse tão bruto  
com as pessoas, e mais ponderado com as miúdas. Que visse os dois lados  
da moeda. Claro, trazia a Iara para o pé de mim, ficava mais feliz e era  
melhor para todos. E como eu já disse na outra vez que cá esteve, que o  
Júlio assumisse mais tarefas cá em casa.                                      28 
(1)                     /Identificação 
(1 6)                   /Identificação/M7 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 1)                   /Idade/20-24 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 1 1)                /Desejos/Familiar/Co-habitação com filhos 
(11 1 2)                /Desejos/Familiar/União familiar 
(11 2)                  /Desejos/Parentalidade 
(11 2 1)                /Desejos/Parentalidade/Competências parentais 
(11 2 1 3)              /Desejos/Parentalidade/Competências parentais/No outro cuidador 
(11 2 2)                /Desejos/Parentalidade/Divisão de tarefas 
(11 2 4)                /Desejos/Parentalidade/Alteração de traços do outro 
(14)                    /Valor IAP 
(14 2)                  /Valor IAP/70-79 
(4M7)Primeiro, educação! Educar para os valores da vida, e que os valores  



dos pais sejam os mesmos para a criança não ouvir uma coisa de um lado e  
outra do outro. Tentar dar, não tudo o que pedisse, mas o que precisa,  
para ser uma adulta ponderada.                                                29 
(1)                     /Identificação 
(1 6)                   /Identificação/M7 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 1)                   /Idade/20-24 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 1)                  /Fonte de sucesso/Foco no casal 
(12 1 1)                /Fonte de sucesso/Foco no casal/Acordo educação/cuidados dos filhos 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 4)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Necessidades preenchidas 
(12 2 5)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação 
(12 2 5 1)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Transmissão de valores 
(14)                    /Valor IAP 
(14 2)                  /Valor IAP/70-79 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5M7)Para o sucesso? Era preciso que o Júlio mudasse algumas atitudes!  
(risos) Mas era preciso era muito amor e muito carinho da nossa parte. Os  
dois falarmos e dizermos “continua assim” e “estás no caminho certo” se  
fazem bem, Se fazem mal, falar com elas e dizer “isso não é assim” e “não  
é assim que se faz”, assim explicar a razão, o porquê de não se dever  
fazer coisas assim. Ensinar a aprender com os erros.                          30 
(1)                     /Identificação 
(1 6)                   /Identificação/M7 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 1)                   /Idade/20-24 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 1)                  /Recursos necessários/Parentalidade 



(13 1 2)                /Recursos necessários/Parentalidade/Trabalho em equipa 
(13 1 3)                /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais 
(13 1 3 1)              /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais/Afecto 
(13 1 3 2)              /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais/Educação 
(13 1 4)                /Recursos necessários/Parentalidade/Mudança de atitude do outro cuidador 
(14)                    /Valor IAP 
(14 2)                  /Valor IAP/70-79 
1P7)O Nascimento da Diana. Foi um momento importante, as coisas  
combinadas são sempre mais felizes.                                           31 
(1)                     /Identificação 
(1 7)                   /Identificação/P7 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 1)                   /Experiência marcante/Nascimento 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(2P7)Darmos o carinho e tudo para ela.  E também não lhe faltar nada.         32 
(1)                     /Identificação 
(1 7)                   /Identificação/P7 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 3)                  /Característica mais valorizada/Focada nos filhos 
(10 3 1)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Darem afecto 
(10 3 5)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Preenchimento das necessidades 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 



(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3P7)Era a Soraia estar outra vez de volta e estarmos com a família  
junta. E muita gente não se meter na minha vida, no meu caminho.              33 
(1)                     /Identificação 
(1 7)                   /Identificação/P7 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 1)                  /Desejos/Familiar 
(11 1 1)                /Desejos/Familiar/Co-habitação com filhos 
(11 1 2)                /Desejos/Familiar/União familiar 
(11 3)                  /Desejos/Extra-familiares 
(11 3 5)                /Desejos/Extra-familiares/"Que não se metesse na minha vida" 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(4P7)Mostrar certas coisas há Diana, quer dizer, a educação para o que  
está bem e o que está mal.                                                    34 
(1)                     /Identificação 
(1 7)                   /Identificação/P7 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 5)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação 
(12 2 5 1)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Transmissão de valores 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5P7)Que ela esteja sempre comigo e com a Margarida. É preciso que não  



lhe falte nada. E muita saúde com o carinho de todos.                         35 
(1)                     /Identificação 
(1 7)                   /Identificação/P7 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 3)                   /Tempo de Relação/10-14 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 1)                  /Recursos necessários/Parentalidade 
(13 1 3)                /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais 
(13 1 3 1)              /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais/Afecto 
(13 1 3 3)              /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais/Cuidados de saúde 
(13 1 3 4)              /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais/Suporte 
(13 4)                  /Recursos necessários/Co-habitação familiar 
(14)                    /Valor IAP 
(14 4)                  /Valor IAP/90-95 
(1M8)Não vejo nenhum momento da equipa que marque. O meu marido não é  
muito activo, se não for eu a sair com os miúdos ninguém sai. Tenho é  
experiências só minhas em que o pai não está presente.                        36 
(1)                     /Identificação 
(1 8)                   /Identificação/M8 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 5)                   /Idade/40-44 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 4)                   /Tempo de Relação/15-20 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(14)                    /Valor IAP 
(14 1)                  /Valor IAP/60-69 
(2M8)Na minha casa eu é que decido tudo… por isso acho que o que melhor  
temos é ele deixar que eu decida tudo, e confiar em mim (risos). Eu  
decido sempre tudo e ele deixa sempre.                                        37 
(1)                     /Identificação 
(1 8)                   /Identificação/M8 



(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 5)                   /Idade/40-44 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 4)                   /Tempo de Relação/15-20 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 2)                  /Característica mais valorizada/Focada no casal 
(10 2 6)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Confiança 
(14)                    /Valor IAP 
(14 1)                  /Valor IAP/60-69 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3M8)Que o pai fosse mais presente e paciente. Que o pai conversasse mais  
com eles. Ele está sempre a desmoralizar as crianças.                         38 
(1)                     /Identificação 
(1 8)                   /Identificação/M8 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 5)                   /Idade/40-44 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 4)                   /Tempo de Relação/15-20 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 2)                  /Desejos/Parentalidade 
(11 2 1)                /Desejos/Parentalidade/Competências parentais 
(11 2 1 3)              /Desejos/Parentalidade/Competências parentais/No outro cuidador 
(11 2 4)                /Desejos/Parentalidade/Alteração de traços do outro 
(14)                    /Valor IAP 
(14 1)                  /Valor IAP/60-69 
(4M8)O respeito mútuo entre marido e mulher. E têm de se gostar. Eu  
chamava amor ao meu marido e tudo, mas passou. Acho que é o respeito e o  
amor um pelo outro seria o segredo para o sucesso como bons pais. Estas  
coisas não existem comigo, mas é a minha opinião. Quando a gente se ama  
tudo é bom.                                                                   39 
(1)                     /Identificação 
(1 8)                   /Identificação/M8 



(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 5)                   /Idade/40-44 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 4)                   /Tempo de Relação/15-20 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 1)                  /Fonte de sucesso/Foco no casal 
(12 1 2)                /Fonte de sucesso/Foco no casal/Respeito no casal 
(12 1 3)                /Fonte de sucesso/Foco no casal/Relação conjugal positiva 
(14)                    /Valor IAP 
(14 1)                  /Valor IAP/60-69 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5M8)Estou a ter muita ajuda aqui no CAFAP, a aprender a lidar com os  
miúdos e a saber como me relacionar com o meu marido. Estou mais calma,  
mesmo quando gritam comigo, eu respondo “eu não gritei contigo pois não?  
Então faz favor de não gritar comigo!” Ajudam-me aqui no curso a ensinar  
ao Quicas a lidar com os miúdos. Eu digo-lhe: “tens de falar com eles e  
não logo bater, tens de ter calma!”. Ah, e tenho feito experiências do  
que aprendo aqui e vou aprendendo a ver a diferença. Ensinar-nos, falar  
connosco sobre as coisas. Darem estes ensinamentos que eu tive ao meu  
marido, alertá-lo para os meus filhos e para as consequências dos actos  
que faz.                                                                      40 
(1)                     /Identificação 
(1 8)                   /Identificação/M8 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 5)                   /Idade/40-44 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 4)                   /Tempo de Relação/15-20 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 1)                   /Motivo de Sinalização/Negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 1)                  /Recursos necessários/Parentalidade 
(13 1 1)                /Recursos necessários/Parentalidade/Educação Parental 
(13 1 4)                /Recursos necessários/Parentalidade/Mudança de atitude do outro cuidador 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 1)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios 



(13 5 1 4)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/serviços de aconselhamento parental 
(14)                    /Valor IAP 
(14 1)                  /Valor IAP/60-69 
(1M9)O dia do nascimento da Iara, para mim foi mesmo o mais marcante.         41 
(1)                     /Identificação 
(1 9)                   /Identificação/M9 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 3)                   /Situação Relacional/Namoro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 4)                   /Número de filhos/4 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 3)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos e negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 1)                   /Experiência marcante/Nascimento 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(2M9)Acho que tudo, pelo menos fazemos por isso. Mas a educação que  
damos, não as deixarmos faltar às aulas.Ensiná-las a viver o dia-a-dia.  
Aprenderem a ser respeitadas e a darem-se ao respeito.                        42 
(1)                     /Identificação 
(1 9)                   /Identificação/M9 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 3)                   /Situação Relacional/Namoro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 4)                   /Número de filhos/4 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 3)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos e negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 3)                  /Característica mais valorizada/Focada nos filhos 
(10 3 7)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Darem educação 
(10 3 8)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Apoio escolar 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3M9)É complicado, nesse aspecto. Apesar da minha situação, vivo tudo  
muito sozinha. Que ele fosse mais presente na vida das minhas filhas. Que  



ele ajudasse mais na equipa, no real papel de ser pai.                        43 
(1)                     /Identificação 
(1 9)                   /Identificação/M9 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 3)                   /Situação Relacional/Namoro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 4)                   /Número de filhos/4 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 3)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos e negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 2)                  /Desejos/Parentalidade 
(11 2 1)                /Desejos/Parentalidade/Competências parentais 
(11 2 1 3)              /Desejos/Parentalidade/Competências parentais/No outro cuidador 
(11 2 2)                /Desejos/Parentalidade/Divisão de tarefas 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(4M9)Não sei, acho que tudo o que nós temos, não lhe faltar nada.  
Trabalharmos para lhes dar tudo, para que tenham essa vida de sucesso.        44 
(1)                     /Identificação 
(1 9)                   /Identificação/M9 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 3)                   /Situação Relacional/Namoro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 4)                   /Número de filhos/4 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 3)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos e negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 1)                  /Fonte de sucesso/Foco no casal 
(12 1 4)                /Fonte de sucesso/Foco no casal/Trabalho em equipa 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 4)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Necessidades preenchidas 
(12 2 6)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Suporte 
(13 2)                  /Recursos necessários/Estabilidade 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5M9)O trabalho dos dois, para dar a estabilidade. É muito complicado não  



ter essa estabilidade para que lhes possamos dar tudo. E sempre igual  
para todas, se é para uma é para todas.                                       45 
(1)                     /Identificação 
(1 9)                   /Identificação/M9 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 2)                   /Idade/25-29 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 3)                   /Situação Relacional/Namoro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 1)                   /Tempo de Relação/0-4 
(6)                     /Número de filhos 
(6 4)                   /Número de filhos/4 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 3)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos e negligência 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 1)                  /Recursos necessários/Parentalidade 
(13 1 3)                /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais 
(13 1 3 4)              /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais/Suporte 
(13 2)                  /Recursos necessários/Estabilidade 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 3)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Emprego 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(1M11)Foi o apoio que ele me deu quando tive os meus filhos. Eu tinha  
medo de ser mãe e ele foi impecável na gravidez dos gémeos. Ajudou-me  
muito.                                                                        46 
(1)                     /Identificação 
(1 10)                  /Identificação/M11 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 4)                   /Experiência marcante/Suporte na Gravidez 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(2M11)Somos um casal espetacular. Ganhavamos o prémio de melhor casal se  
houvesse um concurso. (risos) Gerir o dinheiro, os filhos, é um stress e  
se nós não fossemos um casal... Termos de fazer sacrifícios. Fazemos  



muitos sacrifícios. Falamos de tudo, jogo sempre aberto. E a confiança,  
confio nele.                                                                  47 
(1)                     /Identificação 
(1 10)                  /Identificação/M11 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 2)                  /Característica mais valorizada/Focada no casal 
(10 2 2)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Relação positiva 
(10 2 4)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Comunicação 
(10 2 6)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Confiança 
(10 2 8)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Capacidade de fazer sacrifícios 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3M11)Os dois estarmos a trabalhar de dia, e podermos ter uma refeição  
junta, com todos. Era o meu sonho.                                            48 
(1)                     /Identificação 
(1 10)                  /Identificação/M11 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 1)                  /Desejos/Familiar 
(11 1 2)                /Desejos/Familiar/União familiar 
(11 1 3)                /Desejos/Familiar/Refeição conjunta 
(11 3)                  /Desejos/Extra-familiares 
(11 3 2)                /Desejos/Extra-familiares/Emprego 
(14)                    /Valor IAP 



(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(4M11)Darmos os dois uma educação e valores bons aos filhos. Sempre que  
eles precisarem estar lá.                                                     49 
(1)                     /Identificação 
(1 10)                  /Identificação/M11 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 5)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação 
(12 2 5 1)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Transmissão de valores 
(12 2 5 2)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Educação Geral 
(12 2 6)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Suporte 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5M11)Sei lá, tanta coisa (risos). Estabilidade, que acho que vou ter  
agora. É preciso conseguir que eles vivam a infância. É preciso a escola  
para nos ajudar na educação deles.                                            50 
(1)                     /Identificação 
(1 10)                  /Identificação/M11 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 1)                  /Recursos necessários/Parentalidade 
(13 1 3)                /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais 
(13 1 3 5)              /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais/Desenvolvimento 
adequado 
(13 2)                  /Recursos necessários/Estabilidade 



(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 1)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios 
(13 5 1 3)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/escolar 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(1P11)O dia-a-dia, acho que não há nenhuma experiência isolada.Vê-los  
crescer!                                                                      51 
(1)                     /Identificação 
(1 11)                  /Identificação/P11 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 3)                   /Idade/30-34 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 3)                   /Experiência marcante/Quotidiano 
(9 3 4)                 /Experiência marcante/Quotidiano/Desenvolvimento 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 2)                   //Node Searches/Node Search 1 
(2P11)A compreensão, e depois isto envolve a amizade, a disponibilidade,  
a confiança e a comunicação.                                                  52 
(1)                     /Identificação 
(1 11)                  /Identificação/P11 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 3)                   /Idade/30-34 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 2)                  /Característica mais valorizada/Focada no casal 
(10 2 2)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Relação positiva 
(10 2 4)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Comunicação 
(10 2 6)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Confiança 
(10 2 7)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Disponibilidade 



(10 2 9)                /Característica mais valorizada/Focada no casal/Compreensão 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3P11)Trabalhar mais perto de casa, estar mais tempo juntos. E acabei de  
o fazer, acho que acabei de realizar o meu desejo.                            53 
(1)                     /Identificação 
(1 11)                  /Identificação/P11 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 3)                   /Idade/30-34 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 1)                  /Desejos/Familiar 
(11 1 4)                /Desejos/Familiar/Tempo em família 
(11 3)                  /Desejos/Extra-familiares 
(11 3 2)                /Desejos/Extra-familiares/Emprego 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(4P11)Mantermos a noção de valores. Acordarmos na transmissão desses  
valores.                                                                      54 
(1)                     /Identificação 
(1 11)                  /Identificação/P11 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 3)                   /Idade/30-34 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 1)                  /Fonte de sucesso/Foco no casal 
(12 1 1)                /Fonte de sucesso/Foco no casal/Acordo educação/cuidados dos filhos 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 5)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação 



(12 2 5 1)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Transmissão de valores 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5P11)Para mim, não sei.Para as pessoas... Formação e aonselhamento. A  
formação parental é o ideal, e que estejam pai e mãe presentes. Os pais  
estarem dispostos a aprender, a ouvir. É sempre bom receber a ajuda dos  
outros e aprender com eles.                                                   55 
(1)                     /Identificação 
(1 11)                  /Identificação/P11 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 3)                   /Idade/30-34 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 1)                   /Situação Relacional/Casado 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 2)                   /Motivo de Sinalização/Maus-tratos físicos 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 1)                  /Recursos necessários/Parentalidade 
(13 1 1)                /Recursos necessários/Parentalidade/Educação Parental 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 1)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios 
(13 5 1 4)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/serviços de aconselhamento parental 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(1M14)Foi quando a Vanessa começou a andar. O pai punha-se de um lado e  
eu do outro, à frente dele, e depois chamava-mos a bebé e ela dava uns  
passitos de um lado para o outro. Foi isso e o tirar da chucha. Nós  
falamos sobre essas coisas e depois tínhamos maneiras de as fazer os  
dois.                                                                         56 
(1)                     /Identificação 
(1 12)                  /Identificação/M14 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 6)                   /Idade/45-49 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 2)                   /Situação Relacional/Solteiro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 2)                   /Co-habitação/Não 



(9)                     /Experiência marcante 
(9 2)                   /Experiência marcante/Aprendizagens do filho 
(9 3)                   /Experiência marcante/Quotidiano 
(9 3 4)                 /Experiência marcante/Quotidiano/Desenvolvimento 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 2)                   //Node Searches/Node Search 1 
(2M14)Ah, é a protecção. Protegemos muito. É o amor conjunto, não de nós  
um com o outro, mas por ela.                                                  57 
(1)                     /Identificação 
(1 12)                  /Identificação/M14 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 6)                   /Idade/45-49 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 2)                   /Situação Relacional/Solteiro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 2)                   /Co-habitação/Não 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 3)                  /Característica mais valorizada/Focada nos filhos 
(10 3 1)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Darem afecto 
(10 3 4)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Protecção 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3M14)O que eu queria era ter um lar estável, para vivermos em conjunto.  
Lar? Uma casa nossa e uma relação… nós ainda temos muitos conflitos. Às  
vezes ele quer que tenhamos vida de casal e eu não quero. Só queria que  
fossemos amigos, pela Vanessa.                                                58 
(1)                     /Identificação 
(1 12)                  /Identificação/M14 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 6)                   /Idade/45-49 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 2)                   /Situação Relacional/Solteiro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 2)                   /Co-habitação/Não 



(11)                    /Desejos 
(11 1)                  /Desejos/Familiar 
(11 1 1)                /Desejos/Familiar/Co-habitação com filhos 
(11 1 2)                /Desejos/Familiar/União familiar 
(11 2)                  /Desejos/Parentalidade 
(11 2 5)                /Desejos/Parentalidade/Relação parental positiva 
(11 3)                  /Desejos/Extra-familiares 
(11 3 1)                /Desejos/Extra-familiares/Condições habitacionais 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(4M14)Tinha sido a estabilidade, o nosso apoio e ensinarmos-lhe moral e  
valores, tenho a certeza.                                                     59 
(1)                     /Identificação 
(1 12)                  /Identificação/M14 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 6)                   /Idade/45-49 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 2)                   /Situação Relacional/Solteiro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 2)                   /Co-habitação/Não 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 5)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação 
(12 2 5 1)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Transmissão de valores 
(12 2 6)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Suporte 
(12 3)                  /Fonte de sucesso/Estabilidade 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5M14)Neste momento? Era um trabalho,era uma casa, estabilidade  
financeira. Que a Vanessa estudasse. E sair do lugar onde estou a viver,  
aquilo é muito mau… por isso é que falei em casa nova.                        60 
(1)                     /Identificação 
(1 12)                  /Identificação/M14 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 6)                   /Idade/45-49 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 2)                   /Situação Relacional/Solteiro 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 2)                   /Número de filhos/2 
(7)                     /Motivo de Sinalização 



(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 2)                   /Co-habitação/Não 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 2)                  /Recursos necessários/Estabilidade 
(13 2 1)                /Recursos necessários/Estabilidade/Estabilidade financeira 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 1)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios 
(13 5 1 1)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/habitação 
(13 5 1 3)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/escolar 
(13 5 2)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Mudança de bairro 
(13 5 3)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Emprego 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(1M15)Quando vêm os miúdos a brincar connosco. Este é o proveito que  
tiramos dos filhos.                                                           61 
(1)                     /Identificação 
(1 13)                  /Identificação/M15 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 3)                   /Experiência marcante/Quotidiano 
(9 3 5)                 /Experiência marcante/Quotidiano/Momentos de Lazer 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 2)                   //Node Searches/Node Search 1 
(2M15)É darmos carinho aos nossos filhos os dois.                             62 
(1)                     /Identificação 
(1 13)                  /Identificação/M15 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 



(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 3)                  /Característica mais valorizada/Focada nos filhos 
(10 3 1)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Darem afecto 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3M15)Que a família estivesse junta. A minha Erica estivesse aqui  
connosco, era o meu maior desejo.                                             63 
(1)                     /Identificação 
(1 13)                  /Identificação/M15 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 1)                  /Desejos/Familiar 
(11 1 1)                /Desejos/Familiar/Co-habitação com filhos 
(11 1 2)                /Desejos/Familiar/União familiar 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(4M15)Trabalharmos sempre em equipa. Sermos um exemplo para eles. O  
sucesso dos filhos vem de nós. Ter educação por viver com pai e mãe.          64 
(1)                     /Identificação 
(1 13)                  /Identificação/M15 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 1)                  /Fonte de sucesso/Foco no casal 



(12 1 4)                /Fonte de sucesso/Foco no casal/Trabalho em equipa 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 5)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação 
(12 2 5 1)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Transmissão de valores 
(12 2 5 2)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Educação Geral 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5M15)Preciso de estabilidade e ajuda financeira para depois poder ter a  
família junta.                                                                65 
(1)                     /Identificação 
(1 13)                  /Identificação/M15 
(2)                     /Sexo 
(2 1)                   /Sexo/Feminino 
(3)                     /Idade 
(3 4)                   /Idade/35-39 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 3)                   /Número de filhos/3 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(13)                    /Recursos necessários 
(13 2)                  /Recursos necessários/Estabilidade 
(13 4)                  /Recursos necessários/Co-habitação familiar 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 1)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios 
(13 5 1 2)              /Recursos necessários/Extra-familiares/Apoios/financeiros 
(14)                    /Valor IAP 
(14 3)                  /Valor IAP/80-89 
(1P15)Ao sentir e ser responsável por eles.                                   66 
(1)                     /Identificação 
(1 14)                  /Identificação/P15 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 6)                   /Idade/45-49 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 7)                   /Número de filhos/8 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(9)                     /Experiência marcante 
(9 3)                   /Experiência marcante/Quotidiano 



(9 3 6)                 /Experiência marcante/Quotidiano/Responsabilidade pela educação/cuidados 
(14)                    /Valor IAP 
(14 2)                  /Valor IAP/70-79 
(N 2)                   //Node Searches/Node Search 1 
(2P15)Pensarmos juntos no futuro dos filhos. Já penso mais no futuro  
deles do que nos nossos. Até o presente é para o futuro deles.                67 
(1)                     /Identificação 
(1 14)                  /Identificação/P15 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 6)                   /Idade/45-49 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 7)                   /Número de filhos/8 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(10)                    /Característica mais valorizada 
(10 3)                  /Característica mais valorizada/Focada nos filhos 
(10 3 6)                /Característica mais valorizada/Focada nos filhos/Perspectivar o futuro 
(14)                    /Valor IAP 
(14 2)                  /Valor IAP/70-79 
(N 10)                  //Node Searches/Node Search 9 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(3P15)Saúde para os acompanhar. Coragem para formá-los como homens e  
mulheres de amanhã. Nós ficamos com uma dívida para sempre com os nossos  
pais, uma dívida que nunca se paga, temos de a pagar com os nossos filhos  
e eles com os filhos deles e assim para a frente.                             68 
(1)                     /Identificação 
(1 14)                  /Identificação/P15 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 6)                   /Idade/45-49 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 7)                   /Número de filhos/8 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(11)                    /Desejos 
(11 2)                  /Desejos/Parentalidade 
(11 2 1)                /Desejos/Parentalidade/Competências parentais 
(11 2 1 2)              /Desejos/Parentalidade/Competências parentais/Educar 



(11 4)                  /Desejos/Pessoais 
(11 4 1)                /Desejos/Pessoais/Saúde 
(11 4 2)                /Desejos/Pessoais/Coragem 
(14)                    /Valor IAP 
(14 2)                  /Valor IAP/70-79 
(4P15)Planearmos o sucesso para eles. Porque eles sozinhos é mais  
difícil. Ter a ajuda dos dois pais. A casa dos pais é a primeira escola  
dos filhos, temos também de educá-los.                                        69 
(1)                     /Identificação 
(1 14)                  /Identificação/P15 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 6)                   /Idade/45-49 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 7)                   /Número de filhos/8 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 
(12)                    /Fonte de sucesso 
(12 2)                  /Fonte de sucesso/Foco nos filhos 
(12 2 5)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação 
(12 2 5 2)              /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Educação/Educação Geral 
(12 2 6)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Suporte 
(12 2 7)                /Fonte de sucesso/Foco nos filhos/Planear o futuro dos filhos 
(14)                    /Valor IAP 
(14 2)                  /Valor IAP/70-79 
(N 53)                  //Node Searches/Node Search 52 
(5P15)Continuar a trabalhar e continuar a ajudar sempre que ele precisa,  
no dia-a-dia. Para educar as mães estão mais próximas, nós pais fazemos  
outra tarefa. Tenho pena de não estar mais com eles, mas a vida obriga  
assim. A vida é o que se pode e não o que se quer.                            70 
(1)                     /Identificação 
(1 14)                  /Identificação/P15 
(2)                     /Sexo 
(2 2)                   /Sexo/Masculino 
(3)                     /Idade 
(3 6)                   /Idade/45-49 
(4)                     /Situação Relacional 
(4 4)                   /Situação Relacional/União de facto 
(5)                     /Tempo de Relação 
(5 2)                   /Tempo de Relação/5-9 
(6)                     /Número de filhos 
(6 7)                   /Número de filhos/8 
(7)                     /Motivo de Sinalização 
(7 5)                   /Motivo de Sinalização/Perturbação psíquica grave da mãe 
(8)                     /Co-habitação 
(8 1)                   /Co-habitação/Sim 



(13)                    /Recursos necessários 
(13 1)                  /Recursos necessários/Parentalidade 
(13 1 3)                /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais 
(13 1 3 4)              /Recursos necessários/Parentalidade/Competências Parentais/Suporte 
(13 5)                  /Recursos necessários/Extra-familiares 
(13 5 3)                /Recursos necessários/Extra-familiares/Emprego 
(14)                    /Valor IAP 
(14 2)                  /Valor IAP/70-79 


