Historial:
A Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família-CrescerSer, foi criada
em 1986, por um grupo de magistrados que sentiram a necessidade de levar mais longe a
protecção dos menores.
Para o efeito foram criadas 7 Casas de Acolhimento Temporária, divididas entre crianças
dos 0 aos 12 anos, rapazes e raparigas dos 12 aos 18 /25 anos.
A Casa de Acolhimento Temporária, designada por Casa da Encosta é uma das 7 Casas de
Acolhimento da CrescerSer e foi construída de raiz pela Câmara Municipal de Cascais em
regime de comodato, em 1990.
Situa-se em Carcavelos e tem como objectivo acolher 12 crianças e jovens dos 0 meses aos
12 anos de idade, em situação de perigo, privadas do meio familiar, vítimas de violência,
abusos diversos, negligência etc.
A Associação tem como objetivo: Promover, organizar e dinamizar serviços comunitários de
apoio à criança, ao jovem e à sociedade familiar.
Dinamizar a Formação especializada nas áreas de proteção, acolhimento e acompanhamento,
a técnicos ligados à problemática das crianças e jovens em perigo

Missão, Visão e Valores
MISSÃO:
Nós imaginamos o mundo onde todas as Crianças e Jovens têm reconhecidos e garantidos
todos os seus Direitos.

VISÃO:
Promover e divulgar os direitos da Criança e Jovens. Acolher crianças e jovens vítimas de
maus-tratos e perspetivar com elas e suas famílias o seu projeto de vida e sua autonomia.

VALORES:
Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens;
Prosseguir o Superior Interesse de cada Criança/Jovem;
Dar prevalência à solução familiar promovendo a Parentalidade Positiva;
Respeitar o tempo útil da Criança e Jovem;
Garantir a qualidade no acolhimento de cada Criança /Jovem;
Promover soluções inovadoras e criativas a favor das Crianças/Jovens;
Promoção da Autonomia e da Inserção Comunitária das Crianças /Jovens;
Promover a abertura à comunidade e contribuir para o desenvolvimento Social.

