
Informações para babás sobre o Plano de Ação Nacional para a guarda de 
crianças (2021 – 2028) 

Introdução 

As babás desempenham um papel central no fornecimento de aprendizagem e em cuidados precoces 
e cuidados infantis em idade escolar na Irlanda. Para muitas crianças, a babá é a responsável principal, 
além dos pais, geralmente começando na primeira infância e continuando até os anos escolares. As 
babás integram o cuidado das crianças em suas próprias vidas familiares e oferecem às crianças a 
oportunidade de vivenciar as atividades diárias que vivenciariam em suas próprias casas.  As babás 
são muitas vezes uma figura estimada e constante na vida de uma criança – quase uma segunda 
família.  

As babás são altamente valorizadas por muitos pais por causa do ambiente familiar, seus 
relacionamentos fortes e duradouros, a proporção baixa entre crianças e adultos e a flexibilidade que 
podem proporcionar. As babás atendem crianças de todas as idades e isso pode proporcionar aos pais 
o benefício adicional de irmãos serem cuidados juntos.

O Departamento de Infância, Igualdade, Deficiência, Inclusão e Juventude (DCEDIY) desenvolveu um 
Plano de Ação Nacional para a Guarda Infantil que foi publicado em abril de 2021. O Plano de Ação 
visa aprimorar o acesso, através da guarda de crianças, a creches de alta qualidade e a preços 
acessíveis.  

O que é o Plano de Ação Nacional para a Guarda Infantil?  

O Plano de Ação é um caminho a ser desenvolvido ao longo dos próximos 8 anos que estabelece passos 
para a regulação, suporte e subsídios, para todas as babás não familiares remuneradas.  O Plano de 
Ação envolverá mudanças e benefícios significativos para as babás, as crianças e as famílias que 
utilizam os serviços delas. 

O Plano de Ação segue os seguintes compromissos: 
• O Programa para o Governo - para examinar opções a fim de acelerar o acesso a subsídios

para babás não familiares.
• Primeiro 5 - promover e apoiar o registro de babás não familiares e remuneradas atualmente

elegíveis para se registrar na Tusla e estender a regulamentação a todas as outras babás não
familiares e remuneradas em uma base gradual ao longo da duração da Estratégia.

Qual é o objetivo do Plano de Ação Nacional para a Guarda Infantil? 

O objetivo do Plano de Ação é proporcionar maior reconhecimento para a guarda de crianças e apoia-
las no trabalho de proporcionar aprendizagem e cuidados infantis de alta qualidade e em idade 
escolar, apoiando assim o desenvolvimento infantil e os resultados de aprendizagem e ajudando as 
famílias.   

O Plano de Ação visa apoiar a escolha dos pais e aumentar a disponibilidade de aprendizagem e 
cuidado precoce flexível, e cuidados infantis em idade escolar para pais que trabalham. 

Para quem é o Plano de Ação Nacional para a Guarda Infantil? 

O Plano de Ação foi elaborado para apoiar todas as babás não familiares e remuneradas, pais que 
utilizam ou estão pensando em utilizar um serviço de babás, e crianças.  

O Plano de Ação não se concentra principalmente em babás ou ajudantes que trabalham na casa da 
criança, que são funcionárias dos pais da criança. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o Plano de Ação Nacional para a Guarda Infantil beneficiará as babás? 

O Plano de Ação estabelece um caminho de apoio passo a passo para a regulamentação, suporte e 
subsídios. Isso permitirá que as babás tenham acesso a uma variedade de suportes para ajudá-las a 
cumprir os requisitos regulamentares, da qualidade e de treinamento. As babás terão acesso a 
suportes financeiros e oportunidades de treinamento, incluindo um Fundo de Aprendizagem 
expandido. O Plano de Ação ajudará a melhorar a qualidade do fornecimento, suportará os 
resultados da criança e fornecerá maior reconhecimento e suporte às babás. Isso proporcionará a 
mais babás a oportunidade de participar do Esquema Nacional de Cuidados Infantis e criará um 
incentivo positivo para que as babás se registrem na Tusla.  Isso, por sua vez, permitirá que os pais 
tenham acesso a subsídios que antes não estavam disponíveis para eles.  

Como as babás serão consultadas sobre desenvolvimentos no futuro? 

A consulta às babás já informou o desenvolvimento do Plano de Ação. As babás continuarão a ser 
centrais e serão consultadas em estágios principais por meio de diferentes vias, como redes de babás, 
grupos de foco, consulta online, etc. 

Em particular, será importante que as visões e opiniões das babás sejam refletidas no 
desenvolvimento de novos regulamentos e processos de inspeção para garantir que sejam adequados 
ao ambiente doméstico e de guarda de crianças.  

As babás participarão de 4 grupos consultivos para garantir que as opiniões das mesmas sejam 
ouvidas. 

  

 

Qual é a visão do Plano de Ação Nacional para a Guarda Infantil? 

A visão do Plano de Ação é garantir: 

Que as crianças, famílias e comunidades da Irlanda possam experimentar os benefícios de 
uma babá de qualidade em um ambiente de vida familiar baseado em relacionamento, 
casa longe de casa.  

Que a aprendizagem de vida, a continuidade dos cuidados e a flexibilidade 
proporcionadas pela guarda de crianças de qualidade sejam reconhecidas, apoiadas no 
desenvolvimento de um sistema de garantia da qualidade adequado que protege e 
valoriza este modelo de acolhimento de crianças há muito estabelecido e respeitado. 

 



O que está envolvido?  

 Fase 1: Preparatória 
(2-3anos) 

Fase 2: Transição 
(3-5anos) 
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O que eu faço agora? 

Não há necessidade de fazer nada agora. As babás serão comunicadas nas fases principais da 
implementação do Plano de Ação.  Para informações atualizadas, siga-nos no Facebook e na 
página que será atualizada conforme os desenvolvimentos ocorram. 



Onde posso obter mais informações e suporte? 

Local City/County Childcare Committees  Childminding Ireland   

Early Childhood Ireland     Barnardos  

National Parents Council    National Childhood Network 

Glossário de Termos 

Primeiros Cinco: O Primeiros 5 é uma estratégia de todo o governo para melhorar a vida de bebês, 
crianças pequenas e suas famílias.  É um plano de 10 anos para ajudar a garantir que todas as crianças 
tenham experiências iniciais positivas e tenham um ótimo começo de vida.   

Programa de Treinamento Fundamental:   Será desenvolvido um Programa de Treinamento 
Fundamental específico para babás. O Programa de Treinamento Fundamental será disponibilizado 
durante a Fase 1, com a conclusão deste programa de treinamento fundamental sendo um pré-
requisito para o registro na Tusla. O reconhecimento da experiência, habilidades e aprendizado 
anterior de uma babá será incorporado à avaliação do Programa de Treinamento Fundamental. 

Programa de Desenvolvimento da Qualidade (QDP):  Um Programa de Desenvolvimento da 
Qualidade como treinamento e mentoria específica para a guarda de crianças serão desenvolvidos 
como uma continuação do Programa de Treinamento Fundamental, oferecendo às babás um caminho 
local apoiado para um desenvolvimento da qualidade.  Por volta de 2028, as babás registradas na Tusla 
deverão ter concluído este QDP ao longo de vários anos para permanecerem registradas na Tusla. O 
reconhecimento da experiência, habilidades e aprendizado anterior de uma babá será incorporado à 
avaliação do Programa de Desenvolvimento da Qualidade. 

Para obter informações mais detalhadas, consulte o Plano de Ação Nacional para a guarda de crianças.  

http://www.myccc.ie/
https://www.childminding.ie/
https://www.earlychildhoodireland.ie/
http://www.barnardos.ie/
http://www.npc.ie/
http://www.ncn.ie/

