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NOTA INTRODUTÓRIA

À relevantíssima aquisição civilizacional, constituída pelo reconhecimento, ao
nível do direito internacional e nacional, da criança como Sujeito de Direito, tem
de corresponder um esforço muito sério, empenhado e competente de todos os
agentes a quem cada um dos Sistemas Nacionais de Promoção e Protecção dos
'LUHLWRVGDV&ULDQ©DVDSHODHDWULEXLUHVSRQVDELOLGDGHVHVSHF¯ৱFDVQDSURVVHFX©¥R
do seu objectivo fundamental de concorrer para a interiorização e concretização
dos direitos de todas e de cada uma das crianças, sobretudo das mais vulneráveis,
por se encontrarem em situações de risco ou de perigo.
(QWUHDVY£ULDVH[LJ¬QFLDVTXHHVVHHVIRU©RSUHVVXS·HDVVXPHUHOHYRVLJQLৱFDWLYR
a possibilidade de os vários intervenientes responsáveis disporem de linhas
orientadoras de actuação que garantam, tanto quanto possível, a partir de uma
OLQJXDJHPPLQLPDPHQWHFRPXPRDFHVVRJHQHUDOL]DGR¢VDTXLVL©·HVFLHQW¯ৱFDVH
técnicas mais actuais e às práticas que se mostrem mais adequadas às intervenções
VLVW«PLFDVHLQWHJUDGDVTXHDDFWXD©¥RHৱFD]HHৱFLHQWHUHFODPD
Por virtude do carácter universal do reconhecimento dos direitos das crianças,
H[LVWHPDRQ¯YHOGRVSUREOHPDVGHVDৱRVHSURFXUDGHUHVSRVWDVSRQWRVFRPXQV
a diversos sistemas nacionais/regionais de promoção e protecção, sobretudo de
países da mesma área civilizacional, constituindo a troca de experiências e saberes
fonte relevante de enriquecimento mútuo.
É nesta perspectiva que emerge o presente Guia de Orientações, elaborado no
âmbito de um protocolo estabelecido entre a Comissão Nacional de Protecção das
Crianças e Jovens em Risco, o Instituto de Segurança Social, I.P., e a Generalitat
Valenciana, Consejería de Bienestar Social.
O presente Guia de Orientações
foi elaborado no âmbito de uma
candidatura ao Quadro Regional
Estratégico Nacional (QREN) e ao
Programa Operacional de Assistência
Técnica (POAT). A elaboração do Guia
beneficiou da colaboração de diversas
instituições, que muito se apreciou e se
agradece, entre as quais a Casa Pia de
Lisboa, Câmara Municipal do Montijo,
CDSS de Sintra, CDSS de Lisboa, CPCJ de
Cascais, CPCJ de Sintra Ocidental, IAC,
ISPA, ISS, I.P., SCM de Lisboa.

Construído a partir do manual valenciano, “El papel del Ámbito Educativo en el
abordaje de Situaciones de Desprotección Infantil”, foi adaptado à nossa realidade
jurídica, cultural e social, com base num trabalho cuidado, convocando vários
saberes e experiências, ao nível individual e institucional.
'HVHMDVHHFRQৱDVHTXHR Guia de Orientações constitua mais um instrumento
facilitador da desejável homogeneidade e articulação das adequadas intervenções,

3

| Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças |

sem prejuízo da legítima liberdade/criatividade de cada agente individual ou
institucional, no quadro das suas responsabilidades legais e sociais.
Pretende se que as orientações que o integram assumam um carácter dinâmico,
adequado à sua permanente avaliação e possibilidade de actualização e
reformulação.
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O Presidente da Comissão Nacional de
Protecção de Crianças e Jovens em Risco

O Presidente do Conselho Directivo do
Instituto de Segurança Social

Armando Leandro

Edmundo Martinho
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PRINCIPAIS SIGLAS, ABREVIATURAS E DIPLOMAS LEGAIS REFERIDOS
$3$9ڽ$VVRFLD©¥RGH$SRLR¢9¯WLPD
$33ڽ$FRUGRGH3URPR©¥RH3URWHF©¥R
$6ڽ$F©¥R6RFLDO
$7/ڽ$FWLYLGDGHVGH7HPSRV/LYUHV
&$&ڽRPLVV¥R$ODUJDGD
&$)$3&ڽHQWURGH$SRLR)DPLOLDUH$FRQVHOKDPHQWR3DUHQWDO
&$7&ڽHQWURGH$FROKLPHQWR7HPSRU£ULR
&&&µGLJR&LYLO $SURYDGRSHOR'/Q|GHGH1RYHPEURGHFRPD¼OWLPDDOWHUD©¥RGR'/Q|GH
de Setembro)
&/$6&ڽRQVHOKR/RFDOGH$F©¥R6RFLDO 5HVROX©¥RGH&RQVHOKRGH0LQLVWURVQ|GHGH1RYHPEURUHJXODPHQWDGD
SHOR'/Q|GHGH-XQKR
&1$67,&ڽRQIHGHUD©¥R1DFLRQDOGH$F©¥RVREUHR7UDEDOKR,QIDQWLO
&1(7,&RQVHOKR1DFLRQDOFRQWUDD([SORUD©¥RGR7UDEDOKR,QIDQWLO &ULDGRSHOD5HVROX©¥RGR&RQVHOKRGH0LQLVWURVQ|
'5Q|lV«ULHڽ%GHGH-XOKR
&13&-5&ڽRPLVV¥R1DFLRQDOGH3URWHF©¥RGH&ULDQ©DVH-RYHQVHP5LVFR
&3&µGLJR3HQDO $SURYDGRSHOR'/Q|GHGH)HYHUHLURUHSXEOLFDGRSHOD/HLQ|Q|GHGH6HWHPEUR
&3&-&ڽRPLVV¥RGH3URWHF©¥RGH&ULDQ©DVH-RYHQV
&30&ڽRPLVV¥RGH3URWHF©¥RGH0HQRUHV
&33&µGLJRGH3URFHVVR3HQDO $SURYDGRSHOR'/Q|GHGH)HYHUHLURUHSXEOLFDGRSHOD/HLQ|Q|GHGH
Agosto)
&5&ڽRPLVV¥R5HVWULWD
&53&RQVWLWXL©¥RGD5HS¼EOLFD3RUWXJXHVD lUHYLV¥R
&6'&&ڽRQYHQ©¥RVREUHRV'LUHLWRVGD&ULDQ©D $GRSWDGDSHOD$VVHPE/HLQ|D*HUDOGDV1D©·HV8QLGDVHPGH1RYHPEUR
GHHUDWLৱFDGDSRU3RUWXJDOHPGH6HWHPEURGH
&66&ڽHQWURGH6HJXUDQ©D6RFLDO
'/'HFUHWR/HLQ|
'20ڽ3URJUDPD'HVDৱRV2SRUWXQLGDGHVH0XGDQ©D &ULDGRSHOR'HVSDFKRQ|'5lV«ULHQ|GHGH0DLR
(&-(ڽTXLSDVGH&ULDQ©DVH-RYHQV
e.g. - exemplo
(0$7(ڽTXLSD0XOWLGLVFLSOLQDUHVGH$SRLRDRV7ULEXQDLV
(&0,-(ڽQWLGDGHVFRPFRPSHW¬QFLDHPPDW«ULDGHLQI¤QFLDHMXYHQWXGH
ECMIJ/AS -- Entidades com competência em matéria de infância e juventude no âmbito da Acção Social
*15*ڽXDUGD1DFLRQDO5HSXEOLFDQD
,$&ڽ,QVWLWXWRGH$SRLR¢&ULDQ©D
,'7ڽ,QVWLWXWRGD'URJDH7R[LFRGHSHQG¬QFLD
,366ڽ,QVWLWXL©·HV3DUWLFXODUHVGH6ROLGDULHGDGH6RFLDO
,66,3ڽ,QVWLWXWRGH6HJXUDQ©D6RFLDO,QVWLWXWR3¼EOLFR
/,-ڽ/DUGH,QI¤QFLDH-XYHQWXGH
/27-ڽ/HLQ|2UJ¤QLFDGRV7ULEXQDLV-XGLFLDLV /HLQ|Q|GHGH$JRVWRUHYRJD/HLQ|Q|GHGH-DQHLUR
/3&-3ڽ/HLQ|GH3URWHF©¥RGH&ULDQ©DVH-RYHQVHP3HULJR $SURYDGDSHOD/HLQ|Q|GHGH6HWHPEURDOWHUDGDSHOD
/HLQ|Q|GHGH$JRVWRUHJXODPHQWDGDSHOR'/Q|%GHGH6HWHPEUR
/7(ڽ/HLQ|7XWHODU(GXFDWLYD /HLQ|Q|GHGH6HWHPEUR
03ڽ0LQLVW«ULR3¼EOLFR
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033ڽ0HGLGDGH3URPR©¥RH3URWHF©¥R
1$&-5ڽ1¼FOHRVGH$SRLR¢&ULDQ©DH-RYHPHP5LVFR &ULDGRVSHOR'HVSDFKRQ|GR0LQLVW«ULRGD6D¼GH
1+$&-5ڽ1¼FOHRV+RVSLWDODUHVGH$SRLR¢&ULDQ©DH-RYHPHP5LVFR &ULDGRVSHOR'HVSDFKRQ|GR0LQLVW«ULR
da Saúde)
1,-ڽ1¼FOHRGH,QI¤QFLDH-XYHQWXGH
1/,ڽ1¼FOHR/RFDOGH,QVHU©¥R
14)7ڽ1¼FOHRGHठDOLৱFD©¥RGH)DP¯OLDVH7HUULWµULRV
206ڽ2UJDQL]D©¥R0XQGLDOGH6D¼GH
21*ڽ2UJDQL]D©¥R1¥R*RYHUQDPHQWDO
270ڽ2UJDQL]D©¥R7XWHODUGH0HQRUHV /HLQ|Q|GHGH2XWXEURDOWHUDGDSHOD/HLQ|Q|GHGH$JRVWR
/HLQ|Q|GHGH$JRVWRTXHDOWHURXR'/Q|GHGH2XWXEURQDSDUWHUHVSHLWDQWHDRVSURFHVVRVWXWHODUHV
cíveis)
3(7,ڽ3URJUDPDSDUD3UHYHQ©¥RH(OLPLQD©¥RGD([SORUD©¥RGR7UDEDOKR,QIDQWLO &ULDGRSHOD5HVROX©¥RGR&RQVHOKRGH
0LQLVWURVQ|GHGH0DU©R
3,ڽ3ODQRGH,QWHUYHQ©¥R
3,(&3URJUDPDSDUDD,QFOXV¥RH&LGDGDQLD &ULDGRSRU5HVROX©¥RGH&RQVHOKRGH0LQLVWURVQ|'5Q|lV«ULH
GHGH6HWHPEUR
3,)ڽ3ODQRGH,QWHUYHQ©¥R)DPLOLDU
3-33ڽ3URFHVVR-XGLFLDOGH3URPR©¥RH3URWHF©¥R
32$7ڽ3URJUDPD2SHUDFLRQDOGH$VVLVW¬QFLD7«FQLFD
333ڽ3URFHVVRGH3URPR©¥RH3URWHF©¥R
“PP” - “Plano de Protecção”
363ڽ3RO¯FLDGH6HJXUDQ©D3¼EOLFD
45(1ڽठDGURGH5HIHUHQFLD(VWUDW«JLFR1DFLRQDO
56,ڽ5HQGLPHQWR6RFLDOGH,QVHU©¥RFULDGR /HLQ|Q|GHGH0DLRDOWHUDGDSHOD/HLQ|Q|GHGH$JRVWR
56,UHJXODPHQWDGRSHOR'/Q|GHGH)HYHUHLUR
6$735ڽ6HFWRUGH$SRLR7«FQLFR¢3UHYHQ©¥RGR5LVFR
6(6ڽ6HFWRUGH(PHUJ¬QFLD6RFLDO
632ڽ6HUYL©RGH3VLFRORJLDH2ULHQWD©¥R
Ss -- seguintes
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INTRODUÇÃO

Na nossa sociedade, a maior parte das crianças encontram nos seus contextos
relacionais a protecção e os cuidados de que necessitam para se desenvolverem
Ao longo de todo o documento,
sempre que apareça a palavra
“criança” ou “crianças” refere-se a
qualquer pessoa com menos de 18
anos de idade, ou seja, a todas as
crianças, adolescentes e jovens. De
igual forma, sempre que apareça a
palavra pais, tal refere-se aos pais,
representante legal ou quem tenha a
guarda de facto da criança, tal como
determinado pela LPCJP, artigo 3º.

adequadamente.
A família como agente de socialização primária é o eixo fundamental relativamente
à protecção de crianças, na medida em que responde às necessidades físicas, psicoDIHFWLYDV H VRFLDLV GRV VHXV ৱOKRV 1RUPDOPHQWH RV SDLV SUHVWDP RV FXLGDGRV
DGHTXDGRV DRV ৱOKRV SURSRUFLRQDPOKHV IRUPD©¥R LQWHJUDO H RIHUHFHPOKHV
relações securizantes a partir das quais a criança pode desenvolver uma visão
positiva de si mesma e das pessoas que a rodeiam. Este tipo de experiências
V¥R SH©DV IXQGDPHQWDLV SDUD HQIUHQWDU IXWXUDPHQWH R PXQGR FRP FRQৱDQ©D
competência e cidadania.
Paralelamente, a sociedade tem reconhecido, cada vez mais, a importância de ser
GDGD XPD DWHQ©¥R HVSHF¯ৱFD ¢V QHFHVVLGDGHV GDV FULDQ©DV DGRSWDQGR XP SDSHO
mais responsável e de defesa do bem-estar e segurança das mesmas. Direitos
fundamentais como a integridade física e emocional das crianças, a participação e a
audição em tudo o que lhe diga respeito e o direito à sua inclusão numa família que
lhe proporcione afectos, segurança e cuidados adequados, são, hoje, amplamente
reconhecidos pelo colectivo social.
Contudo, os pais podem deixar de ser agentes protectores por carecerem de
UHFXUVRVSDUDID]HUIDFH¢VQHFHVVLGDGHVE£VLFDVGRVৱOKRVGHYLGRDG«ৱFHVSHVVRDLV
ou emocionais, ao stress parental, a limitações económicas, sócio-culturais, entre
outros motivos. Estas circunstâncias e outras que, também, serão analisadas
no presente guia, podem interferir de forma, mais ou menos grave na família e
SUHMXGLFDUDVXDIXQ©¥RGHGDUSURWHF©¥RHEHPHVWDUDRVVHXVৱOKRV
A protecção à infância e juventude consiste em garantir os direitos das crianças,
a satisfação das suas necessidades básicas e a promoção da sua integração nos
grupos naturais de convivência, em condições que possibilitem a sua participação
na vida familiar, social e cultural e o seu desenvolvimento como indivíduos.
Nesse sentido, o Sistema de Protecção à Infância e Juventude inclui um largo
conjunto de intervenientes, desde os pais às instituições com competência em
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matéria de infância e juventude aos cidadãos em geral, até às Comissões de
Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) e Tribunais.
Desta forma, podemos falar de três patamares de protecção os pais e a família,
RVFLGDG¥RVHPJHUDORVSURৱVVLRQDLVGRVLVWHPDGHSURWHF©¥RQRTXDOVHLQFOXL
evidentemente, a os da educação .
ठDQGR RV SDLV Q¥R FXPSUHP D VXD IXQ©¥R SURWHFWRUD WRUQDVH QHFHVV£ULD D
participação de outros agentes que, de uma forma ou outra, têm obrigações ou
UHVSRQVDELOLGDGHVQHVVD£UHD2SURFHVVRTXHVHGHVHQFDGHLDSHUDQWHsituações de
perigo é complexo e compõe-se de diferentes momentos com objectivos, tarefas e
responsáveis diferentes.
Nessas situações, a protecção à infância e juventude converte-se numa tarefa que, por
imperativo legal, compete ao conjunto da sociedade e aos cidadãos que a integram.
A cada um dos níveis de actuação da sociedade são atribuídas competências ou
responsabilidades de protecção derivadas de importantes normativos.
Nos casos mais graves, considerados de perigo, compete às Comissões de Protecção
de Crianças e Jovens, ou aos Tribunais, - consoante obtêm ou não o consentimento
dos pais - promover as medidas de promoção e protecção necessárias para garantir
o desenvolvimento adequado das crianças, desenvolvendo, sempre que possível,
iniciativas que previnam situações futuras de perigo, de forma a assegurar a
SURWHF©¥RPDLVHৱFD]GHWRGDVDVFULDQ©DV
$&RQYHQ©¥RVREUHRV'LUHLWRVGD&ULDQ©DGHGH1RYHPEURGHHVWDEHOHFH
QR DUWLJR | TXH (ۆP WRGDV DV PHGLGDV UHIHUHQWHV ¢V FULDQ©DV TXH VHMDP
tomadas pelas instituições públicas ou privadas de protecção social, os Tribunais,
as autoridades administrativas ou os organismos legislativos, atender-se-á
primordialmente ao superior interesse da criança”.
Este princípio está consagrado na legislação interna de muitos países,
QRPHDGDPHQWHHP3RUWXJDOGHVGHODQ©DQGRDVEDVHVSDUDXPDGHTXDGRH
HৱFD]6LVWHPD1DFLRQDOGH3URWHF©¥R¢,QI¤QFLDH-XYHQWXGH
$/HLGH3URWHF©¥RGH&ULDQ©DVH-RYHQVHP3HULJRDSURYDGDSHOD/HLQ|GH
GH6HWHPEURGHQRVHXDUWLJR|HVWDEHOHFHRVSULQF¯SLRVGHDFWXD©¥RHP
matéria de protecção de crianças.
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$OJXQVGHVWHVSULQF¯SLRVFRQVWLWXHPVHFRPRXPDUHIHU¬QFLDSDUDDGHৱQL©¥RGH
critérios de intervenção.
'HVWDFDPVHFRPRSULQF¯SLRVHFULW«ULRV
 ی3ULPD]LD GR LQWHUHVVH VXSHULRU GD FULDQ©D VREUH TXDOTXHU RXWUR LQWHUHVVH
digno de protecção.
 ی$XGL©¥RREULJDWµULDHSDUWLFLSD©¥RGDFULDQ©DHPWRGRVRVDFWRVTXHOKHGL]HP
respeito.
 ی5HVSHLWRSHORVGLUHLWRVUHFRQKHFLGRV¢VFULDQ©DVQDV/HLQ|VHQRV7UDWDGRVH
Convenções Internacionais.
 ی3UHYHQ©¥RFRPRFULW«ULRGHDFWXD©¥RHPVLWXD©¥RGHULVFRRXSHULJR
 ی,QWHUYHQ©¥RSUHFRFHHP¯QLPD
 ی,QWHUYHQ©¥R)DPLOLDUH5HVSRQVDELOLGDGH3DUHQWDO
 ی6XEVLGLDULHGDGHQDLQWHUYHQ©¥R
ی,QWHUYLUVXFHVVLYDPHQWHSHODV(QWLGDGHVFRPFRPSHW¬QFLDHPPDW«ULDGH
infância e juventude com competência em matéria de infância e juventude,
pelas Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, e em última instância,
pelos Tribunais
 ی6XEVLGLDULHGDGHQDDGRS©¥RGHPHGLGDV
ی7HQWDUDSHUPDQ¬QFLDGDFULDQ©DQRVHXPHLRQDWXUDOGHYLGD
ی3RVVLELOLWDU R UHJUHVVR RX LQFOXV¥R GD FULDQ©D QD IDP¯OLD UHXQLৱFD©¥R
familiar, adopção)
(یYLWDU PHGLGDV GH FRORFD©¥R H TXDQGR IRUHP QHFHVV£ULDV WHQWDU TXH VH
mantenham pelo mínimo de tempo possível.
(یYLWDUQDPHGLGDGRSRVV¯YHODVHSDUD©¥RGHLUP¥RV
ی,QFOXV¥RVRFLDO
ی5HVSRQVDELOLGDGHS¼EOLFDGDDF©¥RSURWHFWRUD
&یRRUGHQD©¥R LQWHULQVWLWXFLRQDO H FDU£FWHU LQWHUGLVFLSOLQDU QD WRPDGD GH
decisões.
ی$JLOLGDGH REMHFWLYLGDGH LPSDUFLDOLGDGH TXDOLGDGH H VHJXUDQ©D QD DF©¥R
protectora.
ی7UDQVSDU¬QFLDQRVSURFHGLPHQWRV
'یHYHUGHUHVHUYDGRVSURৱVVLRQDLV
$V OHLV UH৲H[R GH XPD DPSOD FRQVFL¬QFLD VRFLDO UHFRQKHFHUDP ¢V FULDQ©DV XP
regime jurídico de protecção que começa pela própria sociedade. Assim, todos
Neste guia a definição “maus tratos”
in c lui s e mp r e o m a u t r a t o p o r
negligência.

os cidadãos que detectem uma situação de maus tratos ou outras situações
de perigopara uma criança, têm o dever de lhe prestar auxílio imediato e/ou a
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comunicar o facto às entidades competentes de primeira linha ou às Comissões de
Protecção de Crianças e Jovens.
(VWDREULJD©¥RJHQ«ULFDFRQYHUWHVHHPHVSHF¯ৱFDTXDQGRVHUHIHUHDRGHYHUGRV
SURৱVVLRQDLVGDVHQWLGDGHVFRPFRPSHW¬QFLDHPPDW«ULDGHLQI¤QFLDHMXYHQWXGH
de recorrerem aos meios necessários para protegerem a criança que está a ser
vítima de maus tratos e levarem essa situação ao conhecimento da(s)entidade(s)de
competente(s) (Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei
Q|GHGH6HWHPEURGH 
Em Portugal, os dados da Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens
HP5LVFRLQGLFDPQHVWD£UHDHPDDEHUWXUDGHSURFHVVRVGHSURPR©¥R
e protecção para crianças em perigo ou vítimas de maus tratos.
Considerando que nos concelhos onde estão instaladas as comissões de protecção
UHVLGLDP QDTXHOD GDWD    FULDQ©DV H MRYHQV « SRVV¯YHO HVWDEHOHFHU XPD
INE - Estimativas Provisórias de
População Residente em 31/12/2007,
por sexo, Portugal e municípios (NUTS
2002).

FRPSDUD©¥RFRPRQ¼PHURGHSURFHVVRVLQVWDXUDGRVQRDQRGH$VVLPR
número de crianças e jovens com processos instaurados nas CPCJ do continente e
5HJL·HV$XWµQRPDVUHSUHVHQWDFHUFDGHGDTXHOHYDORU
(VWDEHOHFHQGRXPDFRPSDUD©¥RFRPDSRSXOD©¥RUHVLGHQWHFRPPHQRVGHDQRV
SRUIDL[DVHW£ULDVHSRUVH[RYHULৱFDVHTXHRVMRYHQVGRVH[RPDVFXOLQRHQWUHRV
HRVDQRVW¬PXPSHVRHVWDW¯VWLFRPDLRUUHSUHVHQWDQGRFHUFDGH 
0) 6HJXHPVHDVIDL[DVGRVDRVDQRV 0HDRV
DQRV 0H) DRVDQRV 0H) HDIDL[DGRV
DRVDQRV 0H) 
Estes valores equiparam-se aos números registados por outros países europeus,
em que só uma pequena parte das crianças que estão em situação de maus tratos,
ou outras situações de perigo, são, de facto, objecto de intervenção. Por outro
lado, tem-se demonstrado que estas últimas percentagens aumentam à medida
TXH RV VLVWHPDV GH SURWHF©¥R VH WRUQDP PDLV HৱFD]HV FRQWULEXLQGR WDPE«P
para tal o aumento das respostas comunitárias especializadas na área da infância
promovendo uma maior detecção destas situações .
Neste contexto, e constituindo-se como prioridade dos Planos Nacionais para a
,QFOXV¥R 31$, RFRPEDWH¢SREUH]DGDVFULDQ©DVDWUDY«VGH
medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania, entre as quais o reforço
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QRLQYHVWLPHQWRHTXDOLৱFD©¥RGHUHVSRVWDVDRQ¯YHOGHHTXLSDPHQWRVHVHUYL©RV
HVWH JXLD GH RULHQWD©·HV SUHWHQGH VHU XP LQVWUXPHQWR GH DSRLR ¢ TXDOLৱFD©¥R
da intervenção dos elementos com responsabilidade no Sistema Nacional de
Protecção à Infância e Juventude, onde se inclui a medida politica, Comissões de
3URWHF©¥RGH&ULDQ©DVH-RYHQVEHPFRPRGHWRGRVRVSURৱVVLRQDLVGDVHQWLGDGHV
FRP FRPSHW¬QFLD HP PDW«ULD GH LQI¤QFLD H MXYHQWXGH HVSHFLৱFDPHQWH RV TXH
intervêm no âmbito educativo.
5HVXOWDQGRGHXPSURWRFRORHVWDEHOHFLGRHP1RYHPEURGHHQWUHD&RPLVV¥R
Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco, o Instituto da Segurança
Social, I.P. e a Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar Social, e de uma
FDQGLGDWXUDDSURYDGDDRठDGURGH5HIHU¬QFLD(VWUDW«JLFR1DFLRQDO 45(1 HDR
3URJUDPD2SHUDFLRQDOGH$VVLVW¬QFLD7«FQLFD 32$7 HVWHJXLDUH৲HFWHXPWUDEDOKR
GHDGDSWD©¥RGRPDQXDOHVSDQKRO(ۆOSDSHOGHOPELWR(GXFDWLYRHQHODERUGDMH
de Situaciones de Desproteccón Infantil” à nossa realidade social e jurídica, em
matéria de protecção às crianças, rentabilizando-se, assim, os conhecimentos e
instrumentos existentes e utilizados pelos nossos congéneres espanhóis.
2 SUHVHQWH JXLD HQTXDGUDVH DLQGD QXP FRQMXQWR GH SXEOLFD©·HV GHVWLQDGDV
à optimização do processo de detecção e abordagem pelos diferentes sectores
H SURৱVVLRQDLV TXH GH XPD IRUPD RX RXWUD W¬P FRQWDFWR FRP FULDQ©DV HP
Portugal de situações de maus tratos, ou outras situações de perigo. Estes sectores
SURৱVVLRQDLV WDLV FRPR HGXFD©¥R VD¼GH DF©¥R VRFLDO IRU©DV GH VHJXUDQ©D
representam uma peça chave no nosso sistema global de protecção à infância e
MXYHQWXGH1HVWHVFRQWH[WRV«SRVV¯YHOLGHQWLৱFDUVHSUHFRFHPHQWHDVVLWXD©·HV
em que determinadas necessidades das crianças não são adequadamente satisfeitas
e que violam os seus direitos fundamentais. Além disso, só a partir desses contextos
é que se pode iniciar uma série de intervenções orientadas para ajudar e proteger as
crianças. Contudo, neste processo de melhoria do sistema, uma linguagem comum
a todos os sectores, bem como a homogeneização de critérios e procedimentos, são
SH©DVIXQGDPHQWDLVQDSURPR©¥RGHXPDPDLRUHৱF£FLDGDLQWHUYHQ©¥RGDSDUWH
de todos os actores envolvidos na protecção às crianças.
2V SURৱVVLRQDLV GD HGXFD©¥R HQFRQWUDPVH QXPD SRVL©¥R SULYLOHJLDGD
relativamente aos seus contactos com as crianças tendo, por isso, responsabilidades
HVSHF¯ৱFDV HP PDW«ULD GH SURWHF©¥R ¢ LQI¤QFLD H MXYHQWXGH H IXQFLRQDQGR QD
maioria dos casos, como agentes de detecção e/ou recepção de denúncias de
situações de maus tratos ou de perigo.
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METODOLOGIA ADOPTADA PARA A CONCEPÇÃO DO GUIA DE ORIENTAÇÕES
A partir da tradução do manual espanhol, um grupo consultor, intersectorial e
multidisciplinar, de trabalho, que integrou, alguns Comissários Nacionais da
Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco, peritos designados
pelas Direcções Regionais da Educação (DRE) e elementos das próprias Comissões
de Protecção de Crianças e Jovens, bem como elementos da Equipa Técnica da
CNPCJR encarregues do projecto. Este grupo de trabalho adaptou o conteúdo do
manual espanhol à realidade portuguesa, através de uma metodologia participativa
que promoveu, também, a inclusão dos seus contributos pessoais a nível das suas
SU£WLFDVSURৱVVLRQDLVQRGRP¯QLRGDSURWHF©¥R¢VFULDQ©DVHGD(GXFD©¥R

DESTINATÁRIOS DO GUIA DE ORIENTAÇÕES
(VWH JXLD GLULJHVH D WRGRV RV SURৱVVLRQDLV GD £UHD GD (GXFD©¥R LQFOXLQGR RV
que integram o ensino público, particular e cooperativo e solidário, já que, sem
excepção, a todos cabem, num momento ou noutro funções de detecção, avaliação,
comunicação, intervenção, sinalização e monitorização de casos de crianças em
situação de perigo, bem como aos representantes da Educação nas Comissões de
Protecção de Crianças e Jovens.
(PERUDRSHUৱOGRVSURৱVVLRQDLVGD(GXFD©¥RSRVVDVHUKHWHURJ«QHRHFRPSRVWR
por técnicos com formação em diferentes áreas das várias ciências (e.g. letras,
ELRORJLD PDWHP£WLFDV ৱORVRৱD SVLFRORJLD HWF  R JXLD GLULJHVH D WRGRV H D
FDGD XP GHOHV D ৱP GH XQLUHP HVIRU©RV REMHFWLYRV H FULW«ULRV GH SUHYHQ©¥R H
intervenção, na tarefa de responder às crianças que estão a ser vítimas de alguma
situação de maus tratos ou outras situações de perigo.

OBJECTIVOS
2REMHFWLYRJHUDOGDHODERUD©¥RGHXPJXLDFRPHVWDVFDUDFWHU¯VWLFDVFRUUHVSRQGH
à necessidade de se melhorar em matéria de infância e juventude a qualidade e
HৱF£FLDGDLQWHUYHQ©¥RSUHVWDGDSRUWRGRVRVSURৱVVLRQDLV¢VFULDQ©DVTXHYLYHP
em situações de maus tratos ou outras situações de perigo.
Pretende-se com este guia testar novas metodologias de trabalho intersectorial
na área da Protecção das Crianças e Jovens em Perigo comparando e melhorando
FRQKHFLPHQWRV H SU£WLFDV SURৱVVLRQDLV LQWHJUDGDV HQWUH SD¯VHV QRPHDGDPHQWH
entre Portugal e Espanha.
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2VREMHFWLYRVHVSHF¯ࣼFRVV¥R
Proporcionar um quadro teórico de referência que aglutine os conceitos e
explicações sobre a problemática dos maus tratos às crianças ou outras situações
GHSHULJRHTXHSHUPLWDDRVSURৱVVLRQDLVSDUWLOKDUXPDWHUPLQRORJLDFRPXP
Facultar o quadro legal em que se enquadra a protecção das crianças.
3URPRYHU R FRQKHFLPHQWR SHOR PDLRU Q¼PHUR SRVV¯YHO GH SURৱVVLRQDLV GR
funcionamento do nosso Sistema de Protecção e em particular as obrigações das
Entidades com competência em matéria de Infância e Juventude, e as competências
das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens.
Facilitar a articulação entre os diferentes níveis de intervenção do nosso sistema
GHSURWHF©¥RHHPHVSHF¯ৱFRHQWUHDV(QWLGDGHVFRPFRPSHW¬QFLDHPPDW«ULDGH
infância e juventude (primeiro nível de intervenção) e as Comissões de Protecção
de Crianças e Jovens (segundo nível de intervenção), bem como a articulação entre
DVHQWLGDGHVGRPHVPRSDWDPDUDWUDY«VGH
) یDFXOWDUDWRGRVRVSURৱVVLRQDLVXPठDGUROHJLVODWLYRHQTXDGUDGRUGDVXD
acção no contexto da protecção à infância
' یLVSRQLELOL]DU RULHQWD©·HV JHUDLV UHODWLYDV D SURFHGLPHQWRV TXH SURPRYDP
H IDFLOLWHP DFWXD©·HV KRPRJ«QHDV REMHFWLYDV H HৱFD]HV H TXH JDUDQWDP R
princípio da legitimidade e legalidade.
' یLIHUHQFLDUHHVSHFLৱFDURVGLYHUVRVSURFHGLPHQWRVFRQIRUPHDFRPSHW¬QFLD
que resulte do nível de intervenção e avaliação do caso.
 ی3URPRYHU RULHQWD©·HV TXH IDFLOLWHPRV FDQDLV GH VLQDOL]D©¥R H FRRUGHQD©¥R
entre as Entidades com competência em matéria de infância e juventude e as
comissões de protecção às crianças e jovens.
) یDFXOWDU XP TXDGUR WHµULFR VREUH RV PDXV WUDWRV H LQGLFDGRUHV VREUH DV
FDUDFWHU¯VWLFDVGDFULDQ©DGRVSDLVRXGRDPELHQWHIDPLOLDUDৱPGHIDFLOLWDUD
detecção atempada de situações de maus tratos ou outras situações de perigo.
) یDFXOWDURULHQWD©·HVUHODWLYDVDWRGDDLQIRUPD©¥RTXH«FRQYHQLHQWHUHFROKHU
para efectuar uma boa avaliação diagnóstica do caso.
' یLVSRQLELOL]DU LQVWUXPHQWRV H W«FQLFDV TXH SRVVDP IDFLOLWDU R SURFHVVR GH
avaliação diagnóstica nos casos de maus tratos ou outras situações de perigo.
) یDFXOWDU RULHQWD©·HV SDUD HVWDEHOHFLPHQWR GH FULW«ULRV KRPRJ«QHRV QD
avaliação da gravidade e da probabilidade de recidiva dos maus tratos sofridos
pela criança para facilitar o processo de tomada de decisões em relação à
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criança e à sua família, e para estabelecimento de um prognóstico e de uma
hipótese de trabalho.
) یDFXOWDU RV HOHPHQWRV TXH XPD SODQLৱFD©¥R JOREDO GD LQWHUYHQ©¥R GHYH
contemplar e que incluam a criança, a família e os recursos ou programas
adoptados.
ESTRUTURA, CONTEÚDOS E FORMA
Este guia foi estruturado em quatro partes, com a preocupação de que em cada
uma delas, e sempre que necessário, para se melhorar e facilitar a qualidade e
HৱF£FLDGDLQWHUYHQ©¥RW«FQLFDDVTXHVW·HVHVWULWDPHQWHWHµULFDVHW«FQLFDVIRVVHP
complementadas com as questões legais. Por outro lado, esta estrutura também
permitiu explicitar melhor os procedimentos, de carácter mais processual e legal,
QDDERUGDJHPGHTXHVW·HVHVSHF¯ৱFDVGHLQWHUYHQ©¥RW«FQLFD
A primeira parte, denominada “Abordagem teórica dos maus tratos a crianças” é,
na realidade, uma introdução ao fenómeno dos maus tratos, ou situações de perigo,
H IRFD DV GHৱQL©·HV H RV FRQFHLWRV WHµULFRV H OHJDLV TXH WRGRV RV SURৱVVLRQDLV
que intervêm com crianças e suas famílias devem conhecer e partilhar. Por um
lado, desenvolvem-se os conceitos teóricos relacionados com os maus tratos e a
SURWHF©¥R¢LQI¤QFLDHMXYHQWXGHDৱPGHTXHWRGRVRVSURৱVVLRQDLVXWLOL]HPXPD
terminologia comum.
A segunda parte, denominada “Regime jurídico aplicável às situações de perigo”,
aborda os aspectos histórico-legais da protecção às crianças em Portugal e o
enquadramento legislativo na cional e internacional actual com o enfoque nos
princípios orientadores de toda a intervenção. Focam-se nomeadamente os
instrumentos jurídicos que vigoram no ordenamento jurídico português, a
legislação ordinária, a legislação penal,e alguns aspectos particulares decorrentes
desta legislação.
A terceira parte, denominada “Intervenção dos Estabelecimentos de Educação,
Ensino e Formação” focaliza-se nos procedimentos destas entidades nos domínios
da prevenção primária, secundária e terciária das situações de maus tratos e outras
situações de perigo, na óptica do princípio da intervenção subsidiária.
'LVWLQJXHPVHRVY£ULRVSURFHGLPHQWRVQR¤PELWRGDVVLWXD©·HVGHSHULJR
$GHWHF©¥RGDVVLWXD©·HVGHSHULJRLQFOXLQGRDGHৱQL©¥RGRVUHVSRQV£YHLVSHODPHVPD
ao nível de cada estabelecimento, com incidência nos indicadores de maus tratos
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para diferentes grupos etários, a avaliação do grau de perigosidade e de recidiva, e
a actuação junto da criança e da família. Inclui-se também neste ponto o conjunto de
SURFHGLPHQWRVHVSHFLৱFRVGRVHVWDEHOHFLPHQWRVHPFDGDIDVHGDLQWHUYHQ©¥RHDVXD
articulação com outras entidades do mesmo patamar ou dos restantes patamares de
intervenção do Sistema de Protecção.
Referenciam-se os procedimentos de urgência que podem ser accionados pelas
Entidades com competência em matéria de infância e juventude e Comissões de
3URWHF©¥R GH &ULDQ©DV H -RYHQV HP VHJXQGR OXJDU LQGLFDPVH JHQ«ULFDPHQWH
RV UHODWLYRV ¢ VXD DFWXD©¥R QR ULVFR H HP WHUFHLUR OXJDU RV TXH V¥R UHODWLYRV ¢
detecção, avaliação e intervenção numa situação de perigo pelas Entidades com
competência em matéria de infância e juventude e à respectiva sinalização à
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens existente no concelho, (ou quando
não exista, ao Tribunal) que a intervenção de primeira linha se revela inadequada
RX LQVXৱFLHQWH RX Q¥R UHFROKH R FRQVHQVR FRP RV SDLV SRU ¼OWLPR VXUJHP RV
procedimentos associados ao processo de avaliação diagnóstica e decisão da
aplicação das diferentes medidas que uma comissão pode adoptar. Faz-se ainda
referência aos aspectos legais associados a determinados procedimentos, em
particular, os relativos ao procedimento de urgência.
A quarta parte denominada “Intervenção das Comissões de Protecção de Crianças
e Jovens em situações de maus tratos ou outras situações de perigo” aborda entre
outros os principais atributos das comissões, a sua legitimidade para a intervenção
e o consentimento, os seus princípios orientadores, o processo de promoção e
protecção, o dever de colaboração de todas as entidades com competência em
matéria de infância e juventude, a articulação entre as comissões e o Ministério
3¼EOLFR )RFD DLQGD TXHVW·HV HVSHF¯ৱFDV UHODWLYDV ¢ LQWHUYHQ©¥R W«FQLFD
nomeadamente à fase da sinalização, à fase da avaliação diagnóstica, aos métodos
e fontes de informação, ao acordo de promoção e protecção, às dimensões centrais
para as tomadas de decisão na protecção da criança. Focam-se ainda os aspectos
legais a ter em conta nalguns procedimentos, o procedimento de urgência e as
comunicações às comissões e destas a outras entidades.
Por último, em anexos, inclui-se uma listagem de indicadores observáveis nas
crianças em cada etapa do seu desenvolvimento, sendo também sugeridos alguns
LQVWUXPHQWRVTXHSRGHPIDFLOLWDUDLQWHUYHQ©¥RGRVSURৱVVLRQDLVDTXHPHVWHJXLD
VHGLULJHWDLVFRPRPRGHORVGHৱFKDVW«FQLFDVPRGHORVGHUHODWµULRVHRXRXWUDV
informações de interesse.
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ठDQWR¢IRUPDSULYLOHJLDUDPVHDVQRYDVWHFQRORJLDVRSWDQGRVHSRUXPJXLDonline,
que apresenta vantagens consideráveis, nomeadamente, ao nível da consulta, da
própria aprendizagem dos conteúdos, da facilidade de acesso a outros documentos
nele citados e/ou complementares, através dos links estabelecidos, existindo ainda
a possibilidades de se realizar o seu download. Além disso, a sua forma permitirá
actualizações e/ou correcções dos seus conteúdos sempre que se avalie essa
necessidade em virtude de mudanças ou novas recomendações legislativas, e/ou
FLHQW¯ৱFDVHRXRXWURVFRQWULEXWRVTXHVHDYDOLHPFRPRSHUWLQHQWHV
ڱ
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1 ABORDAGEM TEÓRICA DOS Maus tratos A CRIANÇAS OU
OUTRAS SITUAÇÕES DE PERIGO.
ठDOTXHULQWHUYHQ©¥RDRQ¯YHOGDSURWHF©¥RGHYHVHURULHQWDGDSRUXPFRQMXQWR
GHFULW«ULRVTXHVLUYDPGHUHIHU¬QFLDDWRGRVRVSURৱVVLRQDLVGRVY£ULRVVHFWRUHV
Para se intervir no âmbito da protecção
às crianças, é necessário saber
quais são as suas necessidades,
as consequências da sua não
satisfação adequada das mesmas,
o que se entende por maus
tratos, as diferentes formas em
que podem ocorrer e os factores
associados. Também é necessário
desconstruírem-se alguns mitos
acerca dos maus-tratos na infância,
bem como distinguir e operacionalizar
os conceitos de “risco” e “perigo”.

QRPHDGDPHQWHHGXFD©¥RVD¼GHMXVWL©DDF©¥RVRFLDOIRU©DVGHVHJXUDQ©D
$ DUWLFXOD©¥R H FRODERUD©¥R HQWUH RV GLIHUHQWHV SURৱVVLRQDLV FRQVWLWXHP XPD
premissa básica para que as respostas dadas às crianças, e suas famílias, tenham
êxito, pelo que se torna fundamental a utilização de critérios comuns.
A utilidade de critérios, ou pilares conceptuais, é inquestionável para enquadrar
DV DF©·HV GH SURWHF©¥R H FXLGDGRV ¢ LQI¤QFLD 2V SURৱVVLRQDLV GHYHP SDUWLOKDU
FRQFHLWRV E£VLFRV TXH RV DMXGHP D LGHQWLৱFDU VLWXD©·HV GH SHULJR TXH SRVVDP
comprometer o desenvolvimento integral e harmonioso das crianças.
Na abordagem dos maus tratos na infância parte-se do ponto de vista da criança e
das suas necessidades, o que torna mais perceptível a existência desta problemática.
Nela se incluem todas as situações que, embora não tenham uma implicação legal,
ou médica, evidente, são vistas, nessa perspectiva, como um perigo, para o seu
desenvolvimento integral, logo, um sinal de alerta que deve accionar a intervenção,
RX HQYROYLPHQWR GH Y£ULRV SURৱVVLRQDLV HP GLIHUHQWHV Q¯YHLV GR 6LVWHPD GH
Protecção à Infância e Juventude.

1.1 NECESSIDADES DAS CRIANÇAS
As necessidades humanas são comuns ao longo da história, em todas as culturas
e, no seio de uma mesma cultura, nos diferentes estratos sociais que a compõem.
$V QHFHVVLGDGHV E£VLFDV SRGHP DVVLP GHৱQLUVH FRPR DV FRQGL©·HV FRPXQV D
todos os seres humanos, que devem ser satisfeitas para potenciar e estimular o seu
desenvolvimento.
As crianças encontram-se num processo de desenvolvimento em que vão adquirindo
O conhecimento dos direitos e das
necessidades das crianças determina
o que é necessário proteger e permite
avaliar as condições mínimas a serem
cumpridas pelos adultos.

competências cada vez mais complexas. Esta aquisição processa-se, entre outros
aspectos, em função das condições, e dos modos, como são satisfeitas as suas
necessidades fundamentais. Nesse sentido, poder-se-ia acrescentar que as formas
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de resposta a esse quadro mudam consoante o momento, ou etapa evolutiva, e
as circunstâncias em que a criança se encontre. Assim, por exemplo, as condições
para a protecção da criança na primeira infância DRVPHVHV LPSOLFDPXP
contacto quase permanente com os adultos que cuidam dela. Pelo contrário, os
adolescentes apelam a outros níveis de protecção e reclamam mais autonomia.
A satisfação adequada das necessidades básicas das crianças estabelece a fronteira
entre o cuidado e o mau trato, constituindo a chave da sua segurança e bem-estar.
De facto, é a inexistência de respostas ou as respostas inadequadas às necessidades
da criança que dá lugar às diferentes tipologias de maus tratos, implicando sempre
um dano para a criança.
2FRQKHFLPHQWRGRVGLUHLWRVHGDVQHFHVVLGDGHVGDVFULDQ©DVGHWHUPLQDRTXH«
necessário proteger e permite avaliar as condições mínimas a serem cumpridas
pelos adultos.
Embora seja claro que a carência de alimentação, afecto, redes sociais, cuidados
básicos de saúde e educação, etc. pode deixar JUDYHV VHTXHODV H G«ࣼFHV QDV
crianças, também a super-protecção não favorece um desenvolvimento adequado.
Assim, pode observar-se, com relativa facilidade, que existem formas de satisfazer
as necessidades da criança que podem inibir a satisfação de outras. A título de
exemplo, os pais super-protectores podem responder, pontualmente, à necessidade
de segurança da criança, mas inibir a adequada satisfação da sua necessidade de
participação e autonomia progressiva.
A avaliação das necessidades e das condições mínimas e elementares a serem
cumpridas pelos diferentes contextos que as crianças integram (família, escola,

1. O não cumprimento de qualquer
uma das necessidades básicas da
criança pode configurar uma forma
de maus tratos.
2. As diferentes formas de maus
tratos físicos, seja por acção, ou
omissão, implicam um dano para
a criança por impedir a satisfação
adequada das suas necessidades
básicas.
3. Qualquer tipo de maus-tratos,
designadamente, a negligência,
os maus-tratos físicos, os maus
tratos emocionais e o abuso
sexual, atentam de forma directa
contra a satisfação adequada das
necessidades fundamentais da
criança afectando, negativamente,
o seu desenvolvimento integral, a
sua relação com as suas próprias
emoções e o seu ambiente mais
imediato.

FRPXQLGDGH ېSHUPLWHPLGHQWLৱFDUVLWXD©·HVGHULVFRRXSHULJR
As necessidades humanas podem ser FODVVLࣼFDGDV segundo múltiplos critérios e pontos
de referência, existindo uma ampla literatura sobre a matéria. Entre outras podem
GHVWDFDUVHDFODVVLৱFD©¥RGH0DVORZ  DGH0D[1HHI  HDGH/µSH]  
1R SUHVHQWH GRFXPHQWR DGRSWRXVH D FODVVLৱFD©¥R DSUHVHQWDGD QR 0DQXDO
(VSDQKROSURSRVWDSRU/µSH]  SHODUHOD©¥RTXHRDXWRUHVWDEHOHFHHQWUHDV
necessidades das crianças e as diferentes formas de maus tratos na infância. Esta
FODVVLৱFD©¥R GLVWLQJXH WU¬V JUDQGHV FDWHJRULDV QHFHVVLGDGHV I¯VLFRELROµJLFDV
cognitivas e sócio-emocionais.
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1.1.1 NECESSIDADES FÍSICO-BIOLÓGICAS
As necessidades de carácter físico-biológico referem-se às condições que devem
cumprir-se para garantir a subsistência e um desenvolvimento físico saudável.
Este tipo de necessidades inclui saúde, alimentação, vestuário, higiene, sono,
actividade física, e protecção de riscos reais.
Se bem que, à medida que as pessoas crescem, se encarregam por si mesmas da
satisfação dessas necessidades, as crianças caracterizam-se, entre outros aspectos,
pela necessidade de supervisão e cuidado do adulto para a satisfação das mesmas.
'HVWD IRUPD RV SDLV V¥R UHVSRQV£YHLV SRU YLJLDU R HVWDGR GH VD¼GH GRV ৱOKRV
proporcionar-lhes os cuidados devidos de saúde e responder, em geral, a todas as
suas necessidades físicas e biológicas.
ALIMENTAÇÃO
VESTUÁRIO
HIGIENE
NECESSIDADES FÍSICO - BIOLÓGICAS

SONO
ACTIVIDADE FÍSICA
PROTECÇÃO DE RISCOS REAIS
SAÚDE

Figura 1 - Necessidades físico-biológicas

1.1.2 NECESSIDADES COGNITIVAS
As necessidades cognitivas referem-se às condições que devem facultar-se para
que as pessoas possam conhecer e estruturar as experiências do mundo que as
rodeia. Constituem-se, também, como elementos necessários para a aquisição
de competências de comunicação que lhes irão permitir viver em relação com
o outro. As necessidades cognitivas incluem a estimulação sensorial e física e a
compreensão da realidade.
Para o desenvolvimento adequado das crianças, no sentido de se tornarem adultos
autónomos, é fundamental a satisfação adequada destas necessidades, através de
processos cognitivos básicos, como a atenção e a concentração, a memória, o
raciocínio, as capacidades linguísticas e o desenvolvimento psicomotor.
As crianças nascem com uma série de capacidades sensoriais, uma grande
curiosidade e uma necessidade inata de compreender a realidade. Para satisfazer
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essas necessidades e permitir o pleno desenvolvimento cognitivo da criança, os
adultos responsáveis por cuidar delas devem proporcionar-lhes uma estimulação
adequada, respostas adaptadas às suas capacidades de compreensão, supervisão,
controlo na aquisição de conhecimentos e, também, garantir a sua escolarização.
ESTIMULAÇÃO SENSORIAL
NECESSIDADES COGNITIVAS

ESTIMULAÇÃO FÍSICA E SOCIALIZAÇÃO
COMPREENSÃO DA REALIDADE FÍSICA
E SOCIAL

Figura 2 - Necessidades Cognitivas

1.1.3 NECESSIDADES SÓCIO-EMOCIONAIS
As necessidades sociais e emocionais prendem-se com as condições que devem
cumprir-se para que os indivíduos tenham um desenvolvimento afectivo
adequado e adaptado às circunstâncias do meio envolvente. Constituem-se,
ainda, como elementos necessários à aquisição de estratégias de expressão de
sentimentos e de interacção com os outros.
Nesta categoria inclui-se a necessidade de se sentir amado, protegido, apoiado,
DFHLWHHPRWLYDGRGHHVWDEHOHFHUUHOD©·HVGHFRQৱDQ©DWDQWRFRPRVFXLGDGRUHV
principais, como com os seus pares. Sublinha-se a importância de participar em
WRGDV DV GHFLV·HV TXH OKH GLJDP UHVSHLWR H HP DFWLYLGDGHV FRPXQV HJ MRJRV
brincadeiras), desenvolver comportamentos progressivamente mais autónomos, e
ser compreendido.
Todos estes elementos são essenciais para o desenvolvimento do auto-conceito,
da auto-estima e do auto-controlo. Além disso, ajudam a moderar uma expressão
de sentimentos mais espontânea e egocêntrica da infância e a adquirir valores mais
adequados que promovam um ambiente sócio cultural saudável.
SEGURANÇA EMOCIONAL
EXPRESSÃO EMOCIONAL
REDE DE RELAÇÕES SOCIAIS
NECESSIDADES SÓCIO-EMOCIONAIS

PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA
PROGRESSIVA
SEXUALIDADE
INTERACÇÃO

Figura 3 - Necessidades sócio-emocionais
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1.2 DEFINIÇÃO E TIPOLOGIA DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
$ GHৱQL©¥R GRV PDXV WUDWRV QD LQI¤QFLD « DLQGD QD DFWXDOLGDGH REMHFWR GH
GLVFXVV¥RHQWUHSURৱVVLRQDLVHDFDG«PLFRVRTXHVHSUHQGHFRPDH[LVW¬QFLDGH
diversos modelos teóricos através dos quais se tenta interpretar este problema.
Pretende-se, neste ponto, mais do que extensos enquadramentos teóricos, permitir aos
SURৱVVLRQDLVFRPLQWHUYHQ©¥RQD£UHDGDLQI¤QFLDHIDP¯OLDVHPSDUWLFXODUQR¤PELWR
GDHGXFD©¥RRDFHVVRDLQIRUPD©¥RHVWUXWXUDGDTXHOKHVSHUPLWDIDFLOPHQWHLGHQWLৱFDU
e diagnosticar os maus tratos às crianças com as quais lidam frequentemente.
&XPSUHQRVDVVLPFRPH©DUSRUGHৱQLURTXHVHHQWHQGHSRUۆPDXVWUDWRVۇ
2VPDXVWUDWRVSRGHPVHUGHৱQLGRVFRPRۆTXDOTXHUIRUPDGHWUDWDPHQWRI¯VLFR
e (ou) emocional, não acidental e inadequado, resultante de disfunções e (ou)
carências nas relações entre crianças ou jovens e pessoas mais velhas, num contexto
GHXPDUHOD©¥RGHUHVSRQVDELOLGDGHFRQৱDQ©DH RX SRGHU3RGHPPDQLIHVWDUVH
através de comportamentos activos (físicos, emocionais ou sexuais) ou passivos
(omissão ou negligência nos cuidados e (ou) afectos). Pela maneira reiterada como
geralmente acontecem, privam o criança dos seus direitos e liberdades, afectando,
de forma concreta ou potencial, a sua saúde, desenvolvimento (físico, psicológico
HVRFLDO H RX GLJQLGDGH ۇ0DJDOK¥HVS
Como referido pelo Ministério da Saúde “os maus tratos constituem um fenómeno
complexo e multifacetado que se desenrola de forma dramática ou insidiosa, em
particular nas crianças e nos jovens, mas sempre com repercussões negativas
no crescimento, desenvolvimento, saúde, bem-estar, segurança, autonomia e
dignidade dos indivíduos. Pode causar sequelas físicas (neurológicas e outras),
cognitivas, afectivas e sociais, irreversíveis, a médio e longo prazo ou, mesmo,
SURYRFDU D PRUWH ۇQRV WHUPRV GR 'HVSDFKR Q|  GH  GH 'H]HPEUR ڽ
Ministério da Saúde.
7DPE«P6WDUU'RERZLW]H%XVK FLWHP&DOKHLURV UHDO©DRPDXWUDWR
sob duas grandes formas, por acção quando se trata de algum tipo de abuso e por
Despacho n.º 31292/2008, de 5 de
Dezembro – Ministério da Saúde.

omissão quando a criança é vítima de negligência
“a literatura recenseada nesta área refere duas categorias de mau trato (mau
trato físico e psicológico), duas categorias de negligência (negligência física e
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SVLFROµJLFD HDEXVRVH[XDOVHQGRTXHDGLVWLQ©¥RXVXDOPHQWHHPSUHJXHSDUDR
mau trato e negligência é que o primeiro pressupõe uma acção, enquanto que
D VHJXQGD SUHVVXS·H XPD RPLVV¥R ۇ6WDUU 'RERZLW]  %XVK  FLWDGRV SRU
&DOKHLURVS
$OJXQVDVSHFWRVTXHGHFRUUHPGHVWDGHৱQL©¥RHTXHFRQY«PUH৲HWLUSDUDPHOKRUDU
DGHWHF©¥RGRVPDXVWUDWRVV¥RRVVHJXLQWHV
a] CARÁCTER ACIDENTAL OU NÃO ACIDENTAL
2 FDU£FWHU DFLGHQWDO RX Q¥R DFLGHQWDO GRV LQGLFDGRUHV I¯VLFRV HRX
emocionais) observados é importante para ajudar a diagnosticar as situações
de maus tratos.
Certos indicadores pela forma continuada que apresentam, pela gravidade
das lesões ou pela falta de coerência com as explicações apresentadas,
apontam para a maior probabilidade de terem tido origem em acções
intencionais, enquanto que outros pelos mesmos critérios indicam acções
acidentais.
b] CARÁCTER INTENCIONAL OU NÃO INTENCIONAL
2 FDU£FWHU LQWHQFLRQDO GDV DF©·HV GH PDXV WUDWRV LQFOXL DF©·HV SUDWLFDGDV
com a intenção de causar dano à criança.
2FDU£FWHUQ¥RLQWHQFLRQDOGDVDF©·HVGHPDXVWUDWRVGL]UHVSHLWR¢VVLWXD©·HV
em que alguns pais sem querer, ou sem saber, comprometem as necessidades
da criança e podem causar maus tratos sem a intenção de maltratar, o que
não os desresponsabiliza.
c] CONTEXTO EM QUE OS MAUS TRATOS SÃO INFLIGIDOS
Embora a maioria das crianças sofra os maus tratos no seio da própria
família de origem, há que ter presente que os autores de tais actos podem
ser pessoas alheias ao contexto familiar ou ser instituições que, de alguma
forma, intervêm no seu processo de desenvolvimento.
d] CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA
As consequências de todos os tipos de maus tratos dependem da sua idade,
estado de saúde, e outras características individuais que condicionam a sua
vulnerabilidade.
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1.3 TIPOLOGIA DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
Existem várias tipologias de maus tratos, baseadas em diferentes critérios de
FODVVLࣼFD©¥R. A sua vantagem é que permitem categorizar a realidadeDৱPGHDWRUQDU
mais compreensível, e permitem e facilitam a utilização de uma linguagem comum.
As práticas e actos TXH FRQৱJXUDP VLWXD©·HV GH PDXV WUDWRV V¥R SRVV¯YHLV GH
sistematizar de acordo com a sua tipologia e as formas como se manifestam –
O Guia Técnico de Qualidade – Módulos
PROFISS (Ministério do Trabalho e da
Solidariedade - Secretaria de Estado do
Trabalho e Formação, 2000)

passiva ou activamente.

Tipos de
maus tratos

ACTIVO

EMOCIONAL

FÍSICO

Maus tratos físicos: Acção
intencional por parte dos pais
que provoque dano físico ou
doença à criança.
Indicadores: feridas, hematomas,
estrangulamentos, queimaduras,
etc.

PASSIVO
Negligência: Não satisfação,
temporal, ou permanente, das
necessidades básicas por parte
dos membros do grupo familiar
com que vive a criança.
Indicadores: malnutrida,
vestuário frequentemente
desadequado e/ou sujo, falta
frequentemente às consultas
médicas, às vacinas, apresenta
absentismo ou abandono
escolar, etc.

Abuso sexual: contacto sexual
com uma criança, por parte de
pais ou outro adulto ou outra
criança.
Indicadores: exposição dos
órgãos sexuais, carícias de
natureza sexual, relação sexual,
com ou sem cópula, exploração
sexual por intermédio de “novas
tecnologias” (Internet, telemóvel,
etc…).
Maus tratos emocionais:
acção intencional por parte
dos pais que provoque dano
ou sofrimento psicológico ou
doença mental à criança.
Indicadores: hostilidade verbal
crónica, desapreço ou ameaça
de abandono por parte de um
adulto do grupo familiar, etc.

Negligência emocional: Falta
persistente de resposta dos
pais aos sinais e expressões
emocionais da criança; falta
de iniciativa e de interacção
por parte da Figura adulta
de referência e de procura de
contacto e interacção com a
criança
Indicadores: Inexistência de
carícias afectivas dos pais,
indiferença dos pais perante o
sofrimento da criança, pouca ou
nenhuma disponibilidade para
interagir com a criança, etc.

Quadro n.º 1 - Tipologia de Maus tratos de acordo com as práticas e actos adoptados
Fonte: Adaptado de Alves, 2007
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1.3.1 MAUS TRATOS ACTIVOS
São as acções dos pais que causam dano físico, sexual ou emocional na criança.

1.3.1.1 MAUS TRATOS FÍSICOS
Acção não acidental, por parte dos pais, que provoca ou pode provocar dano físico
ou doença.

Para efeitos da identificação das
situações de maus tratos a crianças
que configuram crime consultar
ponto 2.5

&RPR H[HPSORV GHVWH WLSR GH PDXV WUDWRV SRGH UHDO©DUVH R VHJXLQWH R XVR GR
FDVWLJRI¯VLFRFRPRP«WRGRGHGLVFLSOLQDKDELWXDORDJUHGLUৱVLFDPHQWHDFULDQ©D
GHYLGR D IDOWD GH FRQWUROR RX UHDF©·HV GH LUD GRV SDLV D LQGX©¥R IUHTXHQWH GH
doenças (Síndrome de Munchausen).
A literatura nesta área evidencia o mau trato físico como sendo uma das categorias
GHPDXVWUDWRVPDLVIDFLOPHQWHLGHQWLৱFDGDTXHUSHODVVXDVFRQVHTX¬QFLDVTXHU
pelos exames médicos (Mainly et al  &ULऔHQGHQ et al.  FLWDGRV SRU
&DOKHLURV 

A escola é um espaço privilegiado para
a discussão desta temática assim como
para a detecção de situações desta
natureza.

1.3.1.2 ABUSO SEXUAL
8WLOL]D©¥RTXHXPDGXOWR SDLVIDPLOLDUHVRXGHVFRQKHFLGRV ID]GHXPDFULDQ©D
FRP PHQRV GH  DQRV SDUD VDWLVID]HU RV VHXV GHVHMRV VH[XDLV HQFRQWUDQGRVH
numa posição de poder ou autoridade sobre a criança.
Também se incluem nesta categoria os casos em que os abusadores têm menos de
DQRV
2 TXH HVW£ HP FDXVD QR DEXVR VH[XDO « R DSURYHLWDPHQWR GH XPD VLWXD©¥R GH
desigualdade, ocorrendo uma instrumentalização da criança. Esta desigualdade
deriva da fragilidade, imaturidade e inexperiência da criança face à experiência
de outrem, que poderá não ser necessariamente um adulto, mas alguém com
DVFHQG¬QFLDVREUHDSUµSULDFULDQ©D /HLWH 
3RGHPGLVWLQJXLUVHGLIHUHQWHVWLSRVGHDEXVRVH[XDO
 ی$EXVRVH[XDOVHPFRQWDFWRI¯VLFRLQFOXLRVFDVRVGHVHGX©¥RYHUEDOH[SO¯FLWD
actos de carácter exibicionista, exposição dos órgãos sexuais com o objectivo
GH REWHU JUDWLৱFD©¥R RX H[FLWD©¥R VH[XDO H PDVWXUED©¥R RX UHDOL]D©¥R
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LQWHQFLRQDOGRDFWRVH[XDOQDSUHVHQ©DGDFULDQ©DDৱPGHREWHUJUDWLৱFD©¥R
sexual.
Relativamente ao Abuso Sexual
sugere-se consulta da publicação
designada por Linhas Orientadoras
para Actuação em casos de Indícios
de Abuso Sexual de Crianças e Jovens.
Este documento resulta de um
trabalho entre várias Instituições, sob a
coordenação da Casa Pia de Lisboa, I.P.
e a empresa Prazer de Pensar, Lda. e
com a co-autoria da Comissão Nacional
de Protecção de Crianças e Jovens em
Risco, Instituto de Segurança Social, I.P.,
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
Polícia Judiciária, Psiquiatra Álvaro de
Carvalho, Jurista Maria Violete Morgado,
e o Advogado Manuel Matias, com
a supervisão do Prof. Doutor Tilman
Furniss, da Universidade de Munster,
Alemanha.
O documento, em questão, é destinado
a todos os profissionais que estão em
contacto com as crianças nos três
patamares do Sistema Nacional de
Protecção de Crianças e Jovens (Ver Xª
Parte, fig.X)

 ی$EXVRVH[XDOFRPFRQWDFWRI¯VLFRSRGHRFRUUHUGHGXDVIRUPDV
a 2FRQWDFWRVH[XDOUHDOL]DVHSHORWRTXHLQWHQFLRQDOGH]RQDVHUµJHQDVGD
criança, ou forçando, incentivando ou permitindo, a esta última, fazê-lo nas
zonas erógenas do adulto.
b 2DFWRVH[XDOUHDOL]DVHFRPSHQHWUD©¥R YDJLQDORXDQDO GRµUJ¥RVH[XDO
masculino ou penetração (vaginal ou anal), com objectos ou ainda através
de sexo oral.
Perante quaisquer situações que envolvam a suspeita de actos de natureza sexual,
devem ser sempre levadas ao conhecimento do MP, a quem caberá ajuizar da
necessidade, ou não, de intervenção judicial.

1.3.1.3 MAU TRATO EMOCIONAL (ABUSO EMOCIONAL)
Ver pontos 2.4 , 2.5 e 3.7 (fluxograma)

Comportamentos dos pais, que causam, ou podem causar, sérias perturbações no
desenvolvimento emocional, social e intelectual da criança. Como exemplos deste
WLSRGHPDXVWUDWRVGHVWDFDPVHUHMHLWDULVRODULJQRUDULQVXOWDUKXPLOKDUUHFXVDU
ou aterrorizar a criança, presenciar situações frequentes de violência doméstica.

1.3.2 MAUS TRATOS PASSIVOS
São as omissões dos pais que causam dano ou sequelas físicas e/ou emocionais na
criança.

1.3.2.1 NEGLIGÊNCIA FÍSICA
Existe Negligência física quando os pais ignoram as necessidades básicas da criança
de alimentação, vestuário, assistência médica, segurança e educação.
&RPRH[HPSORVGHVWHWLSRGHPDXVWUDWRVSRGHPGHVWDFDUVHRVVHJXLQWHV
 ی$ FULDQ©D DSUHVHQWDVH SRXFR FXLGDGD DR Q¯YHO GD KLJLHQH SHVVRDO GR
vestuário,
ou
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 ی$GRHFHFRPIUHTX¬QFLDHQ¥ROKH«GDGDDVVLVW¬QFLDP«GLFD
) یDOWDFRPIUHTX¬QFLD¢VDXODVRXFRQVXOWDVP«GLFDV
6HJXQGRY£ULRVDXWRUHVDQHJOLJ¬QFLDI¯VLFDSDUHFHVHUPDLVGLI¯FLOGHLGHQWLৱFDUGR
TXHRPDXWUDWRI¯VLFRSRUKDYHUGLৱFXOGDGHVHPVHGHৱQLUFULW«ULRVTXHDYDOLHP
se a criança está já, numa situação de perigo, ou se foi, somente, colocada numa
situação de risco (Mainly et al.6WDUUet alFLWDGRVSRU&DOKHLURV 
$OJXQVDXWRUHVFODVVLৱFDPDQHJOLJ¬QFLDHPWU¬VFDWHJRULDVI¯VLFDHGXFDFLRQDOH
HPRFLRQDOठDOTXHUGHODVLPSOLFDFXLGDGRVLQDGHTXDGRVRXRPLVVRVSRUSDUWH
dos pais, e assumindo-se que não são dadas respostas às necessidades básicas das
FULDQ©DV &DOKHLURV 
Pode dizer-se, em geral que se está
a mal tratar emocionalmente uma
criança em todas as situações de mau
trato físico, sexual ou negligência já que
têm um forte impacto emocional.
Alguns exemplos destas situações
podem ser os seguintes:
Í )HKH  LK    H Hª{ 
emocionais da criança ou outras;
Í )HKH  LK    HH
educação não a acompanhando no
seu percurso escolar,;
Í sL H  Ý oII 
comportamentos ou desatenção
às suas dificuldades de carácter
emocional.

1.3.2.2 NEGLIGÊNCIA EMOCIONAL
Considera-se negligência emocional por parte dos pais, a falta persistente de
respostas, à proximidade e interacção iniciada pela criança, à falta de expressões
ou sentimentos, de amor, afecto, ou interesse pela criança.
Nesta categoria, incluem as situações em que os pais os pais estão por vontade
SUµSULDRXSRULQ৲X¬QFLDGHRXWURVLQDFHVV¯YHLVDRVৱOKRV HJVHSDUD©¥RGLYµUFLR 
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1.3.3 OUTROS TIPOS DE MAUS TRATOS
1.3.3.1 MAUS TRATOS PRÉ-NATAIS
ठDQGR D P¥H JHVWDQWH WHP FRPSRUWDPHQWRV TXH LQ৲XHQFLDP QHJDWLYDPHQWH
Lei n.º 102/2009

a sua saúde e interferem no desenvolvimento adequado do feto, tendo como

Para aprofundamento desta matéria
pode consultar:
PIEC – Programa para a Inclusão e
Cidadania criado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º79/2009 e.g. Programa Integrado de Educação
Formação (PIEF)
CNASTI – Confederação Nacional de
Acção sobre o Trabalho Infantil
ACT – Autoridade para as Condições do
Trabalho
OIT – Organização Internacional do
Trabalho

consequências no bebé recém-nascido determinadas alterações (crescimento
anormal, padrões neurológicos anómalos, síndromes de abstinência,etc.)
6¥RH[HPSORVGHVWHWLSRGHFRPSRUWDPHQWRV
 ی$DXV¬QFLDGHFXLGDGRVI¯VLFRVUHODWLYRV¢FRQGL©¥RGHJHVWDQWH
 ی2FRQVXPRGHGURJDVRX£OFRRO

1.3.3.2 TRABALHO INFANTIL
3RGHVHGHৱQLURWUDEDOKRLQIDQWLOFRPRRFRQMXQWRGDVDFWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDV
SRUFULDQ©DVFRPLGDGHVFRPSUHHQGLGDHQWUHRVHRVDQRVGHLGDGHTXHVH
consideram ter efeitos negativos na saúde, educação e normal desenvolvimento
da criança.
A obrigação de executar trabalhos que pela sua natureza prejudicam o normal
desenvolvimento físico, mental, intelectual, moral e social da criança, ou violam os
seus direitos fundamentais, como o direito à educação escolar, é considerada um
mau trato.

A obrigação de executar trabalhos
que pela sua natureza prejudicam o
normal desenvolvimento físico, mental,
intelectual, moral e social da criança, ou
violam os seus direitos fundamentais,
como o direito à educação escolar, é
considerada um mau-trato.

2VHIHLWRVQHJDWLYRVQDVD¼GHGL]HPUHVSHLWRDRIDFWRGDDFWLYLGDGHGHVHQYROYLGD
poder originar uma situação de doença, lesões, acidentes, problemas crónicos e/ou
LPSHGLURVHXQRUPDOGHVHQYROYLPHQWRI¯VLFRRLPSDFWRQDHGXFD©¥RGL]UHVSHLWR
ao prejuízo causado relativamente à assiduidade escolar e/ou ao aproveitamento
HVFRODU TXDQWR DRV HIHLWRV QR QRUPDO GHVHQYROYLPHQWR GD FULDQ©D HOHV GL]HP

A OIT alarga o horizonte da definição
adoptando também, em geral, a
perspectiva de protecção da criança
abrangendo todas as actividades que
implicam a sua exploração.
Uma definição do trabalho infantil,
e d e c o r r e nt e d a s o r i e nt a ç õ e s
int e r n a c i o n a i s , d e s i g n a d a m e nt e
da OIT, deve integrar as seguintes
vertentes:

respeito à inexistência de tempos livres e inviabilidade da criança praticar
actividades desportivas, sociais e culturais.
$GHৱQL©¥RGHEDVHSDUDRWUDEDOKRGHFULDQ©DVQDVDFWLYLGDGHVO¯FLWDVGDHVIHUD
HFRQµPLFD SURY«P GD 2UJDQL]D©¥R ,QWHUQDFLRQDO GR 7UDEDOKR 2,7  H GD
UHVSHFWLYD &RQYHQ©¥R Q|  H 5HFRPHQGD©¥R Q|  DPEDV GH  VREUH D

Í 1HÜH I q  LÝIÝ II
crianças que não tenham atingido
uma determinada idade;
Í 1HÜH I   HHHH| 
e/ou desenvolvimento físico,
mental, intelectual, moral e social;
Í 1HÜH I II K HH
educação escolar.

LGDGHP¯QLPDGHDGPLVV¥RDRWUDEDOKR DQRV $&RQYHQ©¥RQ|WHPHIHLWRV
fundamentalmente no sector formal da economia.
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'HVGHTXHFRUUHVSRQGDDRVFULW«ULRVLQFOX¯GRVQDGHৱQL©¥RRXVHMDDREULJD©¥RGH
executar trabalhos antes da criança atingir uma determinada idade, a exploração
do trabalho infantil é considerada um mau trato.
2DUWLJR|Q|GD&53SUR¯EHH[SUHVVDPHQWHRWUDEDOKRGRVFULDQ©DVHPLGDGH
escolar.
No Código do Trabalho, revisto e aprovado pela Lei n.º 7/2009GHGH)HYHUHLUR
o trabalho de crianças encontra-se regulado nos artigos 66.º a 83.º.
Independentemente da idade, a
legislação portuguesa define as
actividades que são condicionadas
e proibidas a crianças de 18 anos.
São proibidas as actividades, os
processos e condições de trabalho
previstas nos artigos 116.º a 121.º da
Regulamentação do Código do Trabalho
(RCT) – Lei n.º 35/2004 e previstas nos
artigos 64.º a 66.º da Lei n.º 102/2009
que implicam a exposição a alguns
agentes físicos e, biológicos e químicos.

Existem condições, previstas no Código do Trabalho, em que uma criança com
LGDGHLQIHULRURXLJXDODDQRVPDVFRPDescolaridade obrigatória concluída,
pode prestar trabalhos leves desde que não impliquem esforços físicos ou mentais
HQ¥RSUHMXGLTXHPDVXDLQWHJULGDGHI¯VLFDVHJXUDQ©DRXVD¼GHڽDUWLJR|Q|
HQ|DUWLJR|Q|HQ|
Independentemente da idade, a legislação portuguesaGHৱQHDVDFWLYLGDGHVTXH
V¥R FRQGLFLRQDGDV H SURLELGDV D FULDQ©DV PHQRUHV GH  DQRV 6¥R SURLELGDV DV
actividades, os processos e condições de trabalho previstas nos artigos 116.º a 121.º
da Regulamentação do Código do Trabalho (RCT) – Lei n.º 35/2004 e previstas
nos artigos 64.º a 66.º GD /HL Q| 102/2009 que implicam a exposição a alguns
agentes físicos e, biológicos e químicos.
3DUDDO«PGD&RQYHQ©¥RDOITHPDGRSWDD&RQYHQ©¥RUHODWLYD¢
interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à acção imediata com

Ver também 2.5 Legislação penal

vista à sua eliminação.
Para os efeitos desta Convenção, o termo criança aplica-se a todas as pessoas
FRPPHQRVGHDQRVHDexpressão “Piores Formas de Trabalho das Crianças”
DEUDQJH
 ی7RGDVDVIRUPDVGHescravatura ou práticas análogas, tais como a venda e
WU£ৱFRGHFULDQ©DVDVHUYLG¥RSRUG¯YLGDVEHPFRPRRWUDEDOKRIRU©DGRRX
obrigatório, incluindo o recrutamento forçado ou obrigatório das crianças
FRPYLVWD¢VXDXWLOL]D©¥RHPFRQ৲LWRVDUPDGRV
 ی$ utilização, o recrutamento ou a oferta GH XPD FULDQ©D SDUD ৱQV GH
SURVWLWXL©¥R GH SURGX©¥R GH PDWHULDLV SRUQRJU£ৱFRV HRX GH HVSHFW£FXORV
SRUQRJU£ৱFRV
 ی$ utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para actividades
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LO¯FLWDVQRPHDGDPHQWHSDUDDSURGX©¥RHWU£ৱFRGHHVWXSHIDFLHQWHV
 ی2VWUDEDOKRVTXHSHODVXDQDWXUH]DRXSHODVFRQGL©·HVHPTXHV¥RH[HUFLGRV
podem prejudicar a saúde, a segurança ou o adequado desenvolvimento
moral da criança.
É importante reconhecer que estas são áreas em que ocorrem as piores violações
dos direitos das crianças e onde o mau trato, sendo provado, constitui um crime.
1.3.3.2.1 Participação em artes e espectáculos
A prestação da actividade de crianças para a produção de certas actividades
relacionadas com artes e espectáculos é uma realidade histórica e que se tem vindo
a acentuar.
A participação da criança nestas áreas também corresponderá, face à consagração
dos direitos das crianças, ao nível jurídico, quer no plano nacional, quer no
internacional, ao direito da mesma de se envolver na actividade cultural e no
desenvolvimento das suas capacidades.
1R TXH GL] UHVSHLWR ¢ VLWXD©¥R HVSHF¯ৱFD GH SDUWLFLSD©¥R GDV FULDQ©DV HP
espectáculos ou actividades semelhantes, de natureza cultural, artística ou
publicitária é de considerar a necessidade de conciliar o direito das crianças à
participação nestas actividades com o seu direito à educação e consequentemente
ao seu desenvolvimento integral.
Daqui decorre a obrigatoriedade da participação de qualquer criança, nesse
tipo de actividade, estar sujeita a autorização por uma Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens, da área residencial da criança, ou não havendo comissão,
aquela cuja sede estiver mais próxima da sua residência e está abrangida pela Lei
Q|GHGH-XOKR
Desde há muito que existe preocupação em enquadrar a actividade, sobretudo em
termos de direito internacional, em questões que se relacionam com a preocupação
de se garantir a escolaridade, a idade mínima, tipo de trabalho, a aptidão física, o
papel dos pais ou tutor, o número de horas para participação, o acompanhamento
Esta questão é abordada e
desenvolvida por Margarida Porto, in “A
participação de menor em espectáculo
ou outra actividade de natureza
cultural, artística ou publicitária”, 1ª
edição, Almedina, Coimbra, 2010, parte
III - pág. 143 e segs.

médico, o trabalho nocturno, actividades proibidas, ou mais genericamemente, a
educação, a saúde e o desenvolvimento, e que têm sido abordadas pelas várias
FRQYHQ©·HVHUHFRPHQGD©·HVGD2UJDQL]D©¥R,QWHUQDFLRQDOGR7UDEDOKR 2,7 H
GLUHFWLYDVGD8QL¥R(XURSHLD
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(P 3RUWXJDO GHVGH  TXH HVWH DVSHFWR IRL UHJXODGR SRU OHL H GHVGH HQW¥R D
DFWLYLGDGHGHVHQYROYLGDSRUFULDQ©DVDW«DRVDQRVQDV£UHDVGDVDUWHVHHVSHFW£FXORV
ou outra actividade de natureza cultural, artística ou publicitária, designadamente
FRPRDFWRUFDQWRUGDQ©DULQRৱJXUDQWHP¼VLFRPRGHORRXPDQHTXLPQHFHVVLWD
de autorização da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), da área da
residência da criança que pretende participar naquelas áreas.
(IHFWLYDPHQWHDSDUWLUGDSXEOLFD©¥R/HLQ|GHGH-XOKRSDVVRXDVHU
QHFHVV£ULRTXHDV&3&-DXWRUL]HPDVFULDQ©DVDW«DRVDQRVSDUDSDUWLFLSDUHP
nas áreas já referidas.
(VWDOHLYLJRURXDW«6HWHPEURGHWHQGRVLGRVXEVWLWX¯GDSHOD/HLQ|
GH  GH 6HWHPEUR PDQWHQGR D FRPSHW¬QFLD GDV &3&- SDUD DXWRUL]DUHP DV
crianças, até à idade já mencionada, a participar nas áreas das artes e espectáculos.
A legislação debruça-se tanto sobre os aspectos relacionados com as actividades
proibidas às crianças abrangidas e os limites temporais em que tal actividade pode
Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro,

ser prestada, como sobre os procedimentos que os produtores, os pais das crianças
H DV FRPLVV·HV GHYHP WRPDU D ৱP GHVWDV WRPDUHP XPD SRVL©¥R DXWRUL]DU RX
indeferir) relativamente à actividade que se pretende que a criança participe.
Da leitura da lei em apreço, pode-se concluir que também há uma grande
preocupação em compatibilizar o direito a exercer este tipo de actividades com o
GRGLUHLWR¢HGXFD©¥RFDEHQGR¢HVFRODXPSDSHOHVSHF¯ৱFR

1.3.3.3 MAUS TRATOS INSTITUCIONAIS
ठDOTXHU OHJLVOD©¥R SURFHGLPHQWR LQWHUYHQ©¥R RX RPLVV¥R SURFHGHQWH GRV
poderes públicos ou derivada da intervenção institucional e/ou individual dos
SURৱVVLRQDLVTXHFRPSRUWHDEXVRHRXQHJOLJ¬QFLDFRPFRQVHTX¬QFLDVQHJDWLYDV
para a saúde, segurança, estado emocional, bem-estar físico, desenvolvimento
equilibrado da criança ou que viole os seus direitos básicos.
6HJXQGRHVWDGHৱQL©¥RRVPDXVWUDWRVLQVWLWXFLRQDLVSRGHPRFRUUHUHPTXDOTXHU
instituição que tenha responsabilidade sobre as crianças, designadamente a escola,
RV VHUYL©RV GH VD¼GH RV VHUYL©RV VRFLDLV D MXVWL©D H DV IRU©DV GH VHJXUDQ©D 2V
maus tratos institucionais podem ser perpetrados por pessoas relacionadas com a
criança ou derivar dos procedimentos de intervenção, leis, políticas, etc.
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Podem considerar-se maus tratos institucionais no domínio da educação, as
VHJXLQWHVVLWXD©·HV
 ی$ DUTXLWHFWXUD GDV HVFRODV  TXDQGR DV FULDQ©DV Q¥R GLVS·HP GH ORFDLV GH
recreio para brincar, de espaço para receber a família, quando são incluídas
em espaços de adultos, etc.
' یHVFRRUGHQD©¥RHQWUHRVGLIHUHQWHVVHUYL©RV
) یDOWDGHGHFLV¥RUHODWLYDPHQWH¢SURWHF©¥R
 ی,QH[LVW¬QFLDGHLQIRUPD©¥RRXFRPXQLFD©¥RGHVDGHTXDGDDWUDY«VGHSDODYUDV
termos técnicos incompreensíveis.
 ی3ULRUL]D©¥R GH IXQFLRQDPHQWRV U¯JLGRV HP GHWULPHQWR GDV QHFHVVLGDGHV GD
criança.

1.3.4 REPERCUSSÕES FÍSICAS E EMOCIONAIS SOBRE A CRIANÇA
Todos os maus tratos produzem efeitos negativos no desenvolvimento emocional da
criança, salientando-se que alguns tipos de maus tratos têm, ainda, consequências
físicas, podendo ter efeitos negativos no seu desenvolvimento físico e emocional
e no seu estado geral de saúde e bem-estar. Frequentemente, os efeitos negativos
dos maus tratos físicos não se ultrapassam quando se cura a lesão ou quando se
proporciona à criança os cuidados adequados.
Alguns autores referem mesmo que um critério de triagem importante para
determinar se trata de uma situação de maus tratos é avaliar a existência de dano
SRWHQFLDOSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDFULDQ©D $UUXDEDUUHQDH'H3DXO 

1.3.5 MITOS E FALSAS CRENÇAS SOBRE OS MAUS TRATOS
1.3.5.1 RELATIVAMENTE AOS MAUS TRATOS ÀS CRIANÇAS EM GERAL
Actualmente ainda persistem na sociedade mitos, ou falsas crenças, acerca do que

Manual da APAV: Core. Para o
atendimento de crianças vítimas da
violência sexual

são os maus tratos na infância. Estas falsas crenças podem distorcer a percepção
TXHVHWHPGRVPDXVWUDWRVLQ৲LJLGRV¢VFULDQ©DVHFRQVHTXHQWHPHQWHGLৱFXOWDUD

Furniss, T. (1993). Abuso Sexual da
Criança. Porto Alegre: Artes Médicas.

detecção das situações de perigo ao desviar a atenção apenas para as situações de
extrema gravidade.
8PD UHYLV¥R H UH৲H[¥R FU¯WLFD DFHUFD GRV PLWRV VREUH RV PDXV WUDWRV SRGH
FRQWULEXLUSDUDLGHQWLৱFDUPHOKRUHVWHWLSRGHVLWXD©·HVHGHVVHPRGRSUHYHQLUD

Links temáticos sobre a Criança e os
Maus-tratos

sua incidência.
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Devemos distinguir entre mitos relacionadas com os maus tratos na infância, em
geral, e com o abuso sexual, em particular.
Relativamente aos maus tratos às crianças em geral
É FALSO QUE…

É VERDADEIRO QUE …

Os maus tratos às
crianças são pouco
frequentes.

A incidência de maus tratos às crianças situa-se, a
nível mundial, entre 1,5 e 2 por mil. Refere-se apenas
aos casos que são registados. Estima-se que os
números reais sejam ainda mais elevados.

Só as pessoas alcoólicas,
toxicodependentes ou
mentalmente perturbadas
é que maltratam as
crianças.

Todas as pessoas são capazes de maltratar as
crianças, dependendo das circunstâncias. Nem todas
as pessoas com problemas de adições ou patologias
mentais maltratam as crianças.

Os maus tratos às
crianças só acontecem
em classes sociais baixas
ou economicamente
desfavorecidas.

Os maus tratos ocorrem em todas as classes sociais.
As famílias com maiores recursos económicos e
sociais também maltratam as crianças, se bem que a
detecção seja mais difícil, associados a outros factores
de perturbação.

Os pais podem fazer
o que querem com os
filhos e ninguém se pode
intrometer.

Os filhos não são propriedade dos pais. A estes
são atribuídas responsabilidades parentais para
cumprirem esse poder/dever em benefício dos filhos.
O Estado e a Sociedade devem intervir quando os pais
colocam em perigo os filhos, ou não os protegem do
perigo causado por outrem e/ou pelos próprios filhos.
Embora seja obrigação da família cuidar e proteger
as crianças, a responsabilidade pelo bem-estar da
infância recai sobre toda a comunidade.

Os filhos necessitam de
mão pesada; de outro
modo não aprendem.

A utilização do castigo físico como método de
disciplina provoca reacções agressivas que aumentam
a frequência e gravidade dos conflitos na família. De
tal modo que cada vez são necessários mais castigos e
de maior intensidade para controlar o comportamento
da criança, produzindo-se uma escalada da violência
entre pais e filhos. Pelo contrário, uma disciplina firme
baseada em princípios democráticos e não violentos
gera a cooperação dos mais pequenos.

Maltratar é danificar
fisicamente uma criança
deixando-lhe graves
sequelas físicas.

Quando se fala de maltratar uma criança incluemse tanto as acções abusivas como as omissões e
negligências. Embora os maus tratos físicos tenham
grande impacto público pela indignação que geram
e maior visibilidade, são mais frequentes outros
tipos de maus tratos, que se caracterizam por não
responderem satisfatoriamente às necessidades
emocionais ou físicas básicas para o desenvolvimento.

A natureza humana
impulsiona os
progenitores para o
cuidado e atenção aos
filhos.

Algumas pessoas revelam graves dificuldades em
cuidar devidamente dos filhos em determinadas
condições. Ser pai não implica em todos os casos
saber, querer, ou poder fazer o mais adequado para os
filhos. A parentalidade positiva é composta por uma
série de comportamentos que se podem aprender.

Quadro n.º2 - Mitos sobre os maus tratos

42

| Promoção e Protecção dos Direitos da Crianças |

1.3.5.2 RELATIVAMENTE AO ABUSO SEXUAL

É FALSO QUE…

É VERDADEIRO QUE …

Os abusos sexuais não
existem ou são muito
pouco frequentes.

Na realidade, muitas crianças em todo o mundo são
vítimas de abuso sexual. Trata-se de um fenómeno
expressivo e frequente, em todos os países. No
entanto, os dados estatísticos revelam apenas uma
pequena parte da realidade.

As crianças inventam as
histórias sobre abusos
sexuais.

Quando uma criança denuncia um abuso devemos
prestar-lhe tanto mais atenção quanto menor for a
sua idade.

As vítimas dos abusos
sexuais costumam ser
adolescentes.

O abuso sexual pode ocorrer em qualquer idade,
sendo os casos perpetrados sobre as crianças mais
pequenas mais graves e difíceis de detectar, pela sua
maior incapacidade de se defenderem e de denunciar
a situação. Frequentemente, os abusadores fazem os
possíveis (através de chantagens, proibições, ameaças,
…) para silenciar as vítimas.

Em geral, o agressor de
um abuso sexual é uma
pessoa sem escrúpulos e
alheia à família.

A maior parte dos abusadores sexuais são familiares
directos ou pessoas próximas da vítima (pai, tio, avô,
irmão, vizinho, amigo da família, monitor, …), que
apresentam uma imagem normalizada e socialmente
adaptada.

O abuso sexual é fácil de
reconhecer.

A maior parte dos casos de abuso sexual não são
conhecidos pelas pessoas próximas das vítimas,
já que este é um problema que tende a ser negado
e ocultado, frequentemente por medo das vítimas
relativamente ao agressor.

Só as raparigas podem ser Na realidade tanto as raparigas como os rapazes
vítimas de abuso sexual
são vítimas, tudo dependerá das preferências dos
agressores e da facilidade que estes têm em chegar a
uns ou a outros.
Algumas crianças são
sedutoras e provocantes

Algumas crianças pelas suas características atraem a
simpatia dos adultos, contudo jamais pode justificar
que um adulto julgue que pode estar a ser provocado
sexualmente. Quando uma criança solicita o carinho
de um adulto, o que quer transmitir é que confia nele e
necessita do seu afecto.

Quadro n.º3 - Mitos sobre os abusos sexuais

1.3.6. CONCEITOS DE RISCO E PERIGO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE PROTECÇÃO
2VFRQFHLWRVGHULVFRHSHULJRDSOLFDPVHDWRGRVRVWLSRVGHVLWXD©·HVGHPDXV
WUDWRVHGHৱQHPXPDGLIHUHQFLD©¥RGHJUDYLGDGH
RISCO - situação de vulnerabilidade tal que, se não for superada, pode vir a
determinar futuro perigo ou dano para a segurança, saúde, formação, educação
ou desenvolvimento integral da criança.
8PH[HPSORGHXPDVLWXD©¥RGHULVFR
ۆ$0DULDWHPDQRVHHVW£JU£YLGDGHPHVHV9DLSHULRGLFDPHQWH¢VFRQVXOWDV
acompanhada pelos seus pais que não dispõem de grandes recursos económicos
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mas apresentam bons recursos afectivos. Frequenta a escola até à data com
aproveitamento. A partir do momento do nascimento da criança, passará a ser
difícil a conciliação dos horários, bem como se observará a um acréscimo de
despesas difíceis de suportar para os pais. A família mora numa casa apenas
com duas assoalhadas.”
PERIGO – probabilidade séria de dano da segurança, saúde, formação, educação
e desenvolvimento integral da criança, ou já a ocorrência desse dano, quando
essa situação é determinada por acção ou omissão dos pais, representante legal
ou quem tenha a guarda de facto, ou resulte da acção ou omissão de terceiros,
ou da própria criança, a que aqueles não se oponham de modo adequada a
removê-la.
8PH[HPSORGHXPDVLWXD©¥RGHSHULJR
ۆ$0DULDWHPDQRVHHVW£JU£YLGDGHPHVHV2VVHXVSDLVTXDQGRWRPDUDP
conhecimento da situação da Maria agrediram-na e expulsaram-na de casa. A
Maria não tem mais familiares a quem recorrer, tendo sido encontrada pela
polícia a dormir no banco de uma estação de comboios.”
2 FRQFHLWR GH ULVFR GH RFRUU¬QFLD GH PDXV WUDWRV HP FULDQ©DV « PDLV DPSOR H
DEUDQJHQWH GR TXH R GDV VLWXD©·HV GH SHULJR WLSLৱFDGDV QD OHL GH SURWHF©¥R
podendo ser difícil a demarcação entre ambas. As situações de risco implicam um
SHULJRSRWHQFLDOSDUDDFRQFUHWL]D©¥RGRVGLUHLWRVGDFULDQ©D HJDVVLWXD©·HVGH
pobreza), embora não atingindo o elevado grau de probabilidade de ocorrência que
o conceito legal de perigo encerra. A manutenção ou a agudização dos factores de
risco podem, em determinadas circunstâncias, conduzir a situações de perigo, na
ausência de factores de protecção ou compensatórios.
Nem todas as situações de perigo decorrem, necessariamente, de uma situação
GHULVFRSU«YLDSRGHQGRLQVWDODUHPVHSHUDQWHXPDVLWXD©¥RGHFULVHDJXGD HJ
morte, divórcio, separação).
É esta diferenciação entre situações de risco e de perigo que determina os vários
níveis de responsabilidade e legitimidade na intervenção no nosso Sistema de
Promoção e Protecção da Infância e Juventude. Nas situações de risco, a intervenção
circunscreve-se aos esforços para superação do mesmo, através de políticas,
estratégias e acções integradas, e numa perspectiva de prevenção primária e
VHFXQG£ULDGLULJLGDV¢SRSXOD©¥RHPJHUDORXDJUXSRVHVSHF¯ৱFRVGHIDP¯OLDVH
FULDQ©DVHPVLWXD©¥RGHYXOQHUDELOLGDGHHJ
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& یDPSDQKDVGHLQIRUPD©¥RHSUHYHQ©¥R
 ی$F©·HVSURPRWRUDVGHEHPHVWDUVRFLDO
 ی3URMHFWRVGHIRUPD©¥RSDUHQWDO
 ی5HVSRVWDVGHDSRLR¢IDP¯OLD¢FULDQ©DHDRMRYHP
 ی56,
 ی3UHVWD©·HVVRFLDLV
 ی+DELWD©¥RVRFLDO
 ی$ODUJDPHQWRGDUHGHSU«HVFRODU
Nas situações de perigo a intervenção visa remover o perigo em que a criança se
encontra, nomeadamente, pela aplicação de uma medida de promoção e protecção,
bem como promover a prevenção de recidivas e a reparação e superação das
consequências dessas situações.
A Lei n.º de Protecção das Crianças e Jovens em Perigo – LPCJR lista no ponto
GR$UW|XPFRQMXQWRGHVLWXD©·HVGHSHULJRTXHMXVWLৱFDPDLQWHUYHQ©¥RGR|
SDWDPDUGHLQWHUYHQ©¥RGR6LVWHPDGH3URWHF©¥R¢LQI¤QFLDH-XYHQWXGH
a (VW£DEDQGRQDGDRXYLYHHQWUHJXHDVLSUµSULD
b 6RIUHPDXVWUDWRVI¯VLFRVRXSV¯TXLFRVRX«Y¯WLPDGHDEXVRVVH[XDLV
c 1¥RUHFHEHRVFXLGDGRVRXDDIHL©¥RDGHTXDGRV¢VXDLGDGHHVLWXD©¥RSHVVRDO
d) É obrigada a actividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua
idade, dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou
GHVHQYROYLPHQWR
e) Está sujeita, de forma directa ou indirecta, a comportamentos que afectem
JUDYHPHQWHDVXDVHJXUDQ©DRXRVHXHTXLO¯EULRHPRFLRQDO
f) Assume comportamentos ou se entrega a actividades ou consumos que afectem
gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento
sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto se lhes
oponham de modo adequado a remover essa situação.
As Entidades com competência em matéria de Infância e Juventude, integrantes do
|SDWDPDUGHLQWHUYHQ©¥RHQWUHDVTXDLVDHVFRODLQWHUY¬PQDVVLWXD©·HVGHULVFR
Ponto 2.2.9, Figura n.º 6

HGHSHULJRHQTXDQWRDV&3&-QDVXDPRGDOLGDGHUHVWULWD DUWLJR|GD/3&-3 
centram a sua intervenção apenas nas situações de perigo descritas naquele artigo.
Acresce no entanto as responsabilidades destes dois tipos de entidades quanto à
prevenção primária de todas as situações de maus tratos, designadamente no caso
da modalidade alargada da CPCJ.
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1.4 FACTORES DE RISCO E FACTORES DE PROTECÇÃO NAS
SITUAÇÕES MAUS TRATOS OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PERIGO
2REMHFWLYRGHVWHSRQWR«LGHQWLࣼFDUHFDUDFWHUL]DURVIDFWRUHVSRWHQFLDGRUHV
da ocorrência e/ou manutenção de maus tratos, ou seja, os factores de risco,
EHPFRPRLGHQWLࣼFDURVIDFWRUHVTXHSRGHPIXQFLRQDUFRPRىDPRUWHFHGRUHVي
daqueles, e denominados factores de protecção.
2V IDFWRUHV GH ULVFR H RV IDFWRUHV GH SURWHF©¥R V¥R YDUL£YHLV LQGLYLGXDLV I¯VLFDV
e psicológicas), familiares, sociais e culturais que podem ser, respectivamente,
Segundo Belsky (1984, citado por
Calheiros, 2006) a família é o microsistema mais importante para se
compreender o comportamento da
criança e dos pais.

factores inibidores ou facilitadores do adequado desenvolvimento das crianças e
que têm de ser considerados caso a caso.
Tais factores não devem ser considerados, per si, como causa directa do
aparecimento de situações de maus tratos. De facto, há famílias que apresentam
Y£ULRVGHVWHVIDFWRUHVPDVTXHWUDWDPEHPRVৱOKRV2HIHLWRGRVIDFWRUHVGHULVFR«
diferente em cada família, consoante os seus recursos individuais, familiares e sociais.
No entanto, a sua presença pode potenciar, ou consubstanciar, uma situação de
perigo para a criança, pelo que, num processo avaliativo, deve atender-se ao seu

Factores de risco e Factores de
protecção são variáveis individuais
(físicas e psicológicas), familiares,
sociais e culturais que podem ser,
respectivamente, factores inibidores
ou facilitadores do adequado
desenvolvimento das crianças e que
têm de ser considerados caso a caso.

contexto global de vida e aos múltiplos factores que determinam o seu bem-estar.
2PRGHORHFROµJLFRGHVHQYROYLGRSRU%URQIHQEUHQQHU  GHIHQGH
que a realidade familiar, social, económica e cultural constituem um todo
interdependente como um sistema, composto por diferentes sub-sistemas que se
articulam entre si de forma dinâmica (microssistema, mesossistema, exossistema
e macrossistema).
6HJXQGR %HOVN\   FLWDGR SRU 3HQKD   QR *XLD 7«FQLFR GH ࡁDOLGDGH
– Módulos PROFISS 0,1,675,2 '2 75$%$/+2 ( '$ 62/,'$5,('$'( 
6(&5(7$5,$'((67$'2'275$%$/+2()250$ 2 ۆRPDXWUDWR
infantil é determinado de forma múltipla por forças que actuam no indivíduo,
na família, na comunidade e na cultura na qual esse indivíduo e família estão
LQVHULGRV ۇSRQWR 
'HFRUUHQWHGHVWDVDERUGDJHQVVDOLHQWDVHDQHFHVVLGDGHGHVHLGHQWLৱFDU HP DV
características individuais da criança e dos pais, do sistema familiar e do contexto
sociocultural, que podem constituir-se como factores protectores ou precipitar
situações de risco ou de perigo para a criança.
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$ GHWHF©¥R GH XPD VLWXD©¥R GH SHULJR LPSOLFD DVVLP D LGHQWLৱFD©¥R GH XP
contexto através de factores de risco que, de algum modo, podem despoletar,
Ponto 1.4 - Factores de Risco e
Factores de Protecção

ou estar já subjacentes a situações de mau trato para a criança. Deste modo, a
LQWHUYHQ©¥RGRVSURৱVVLRQDLVQR¤PELWRGDHGXFD©¥RGHYHVHURULHQWDGDSDUDD

Ponto 3.4.2. – Indicadores de situações
de maus-tratos

LGHQWLৱFD©¥RGRVLQGLFDGRUHVGHVLWXD©·HVGHPDXVWUDWRV¢VFULDQ©DVDFWXDQGRGH

Anexo A

forma coordenada e interdisciplinar na avaliação do problema.
Neste âmbito, o problema dos maus tratos às crianças é percepcionado como a
expressão de uma perturbação no sistema pais-criança-ambiente, e não apenas
como uma consequência directa de uma psicopatologia parental, e/ou de um
elevado nível de perturbação parental, e/ou ambiental, e/ou de características
individuais da criança, e/ou dos pais.
Nesta linha de pensamento, apresenta-se como um instrumento operacional na
avaliação e diagnóstico dos diferentes contextos, o Modelo Ecológico de Avaliação

A intervenção técnica deve pautarse por abordagens ecológicas e
sistémicas que integrem os aspectos
individuais, familiares, culturais, sociais,
económicos, legais e políticos que
determinam, enquanto factores de
risco, ou de protecção, a presença, ou
não, de maus-tratos.

e Intervenção em Situações de Risco e de Perigo.
A matriz de avaliação proposta pretende facilitar a organização da informação a
recolher durante o processo de avaliação, no sentido de se melhorar o processo de
tomada de decisão.
O modelo Ecológico de Avaliação e Intervenção em Situações de Risco e de
Perigo, proposto na Figura 5, bem como a matriz sobre as Necessidades de
Desenvolvimento

da

Criança/Competências

Parentais/Factores

Familiares

e Ecológicos DSUHVHQWDGD QR ࠭DGUR  deverão ser perspectivados como
instrumentos auxiliares na avaliação e diagnóstico dos diferentes contextos
em que a criança em perigo se insere.
NECESSIDADES DE
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

COMPETÊNCIAS PARENTAIS

Protecção e
Promoção
dos Direitos
da Criança

FACTORES FAMILIARES ECOLÓGICOS

Figura n.º4 - Modelo Ecológico de Avaliação e Intervenção em Situações de Risco e de Perigo.
Fonte: Department of Health, Department for Education and Employment and the Home Office
(2000) Framework for the Assessment of Children in Need and Their Families. London: The
Stationery Office

47

| Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças |

As subdimensões referenciados no ࠭DGUR podem ser consideradas como factores
protectores, ou compensatórios, ou factores de risco de acordo com a situação. Os
Ponto 3.4.2 e Anexo A

factores protectores são os que actuam como inibidores das situações de risco
RXGHSHULJR2V factores de risco estão associados a uma maior probabilidade de
ocorrência de episódios de maus tratos.

NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Saúde

Saúde física e mental: crescimento, desenvolvimento,
factores genéticos, deficiências, cuidados médicos,
alimentação, exercício físico, aconselhamento e
informação sobre educação sexual e substâncias
aditivas.

Educação

Desenvolvimento cognitivo da criança desde o seu
nascimento: oportunidades para brincar e interagir
com outras, acesso a livros, desenvolvimento de
habilidades e interesses, sucesso escolar.

Desenvolvimento
Emocional e
Comportamental

Qualidade da vinculação afectiva: sentimentos e
acções apropriadas por parte da criança em relação
aos pais, família alargada e outros; comportamento
adequado; adaptação à mudança; resposta adequada
a situações de perturbação, capacidade de autocontrolo.

Identidade

Auto-imagem da criança como um ser individual
e valorizado pelos outros, auto-estima positiva
(etnia, religião, idade, sexo, sexualidade, deficiência).
Sentimento de pertença e aceitação por parte da
família, grupo de pares, comunidade e sociedade em
geral.

Relacionamento Familiar
e Social

Desenvolvimento de empatia e capacidade de se
colocar na situação do outro. Relação estável e
afectiva com os pais, boa relação com os irmãos,
amigos e outras pessoas significativas na vida da
criança.

Apresentação Social

Vestuário apropriado para a idade, género, cultura e
religião e higiene pessoal e o reconhecimento destes
aspectos por parte da criança.

Capacidade de Autonomia

Aquisição por parte da criança de competências
práticas, emocionais e comunicativas que contribuem
para a independência gradual da criança.

COMPETÊNCIAS PARENTAIS
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Cuidados Básicos

Satisfação das necessidades físicas da criança
(alimentação, vestuário, higiene, saúde e conforto)

Segurança

Protecção contra perigos dentro de casa e noutros
locais, protecção contra adultos e outras crianças que
possam colocar a criança em perigo; protecção de
comportamentos auto-destrutivos.

Afectividade

Satisfação das necessidades emocionais e afectivas
da criança: promoção de relações seguras, estáveis e
afectuosas com a criança, prestando especial atenção
às suas necessidades emocionais; contacto físico
apropriado.
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Estimulação

Intelectual e cognitiva através da promoção de
oportunidades sociais e educacionais através de:
interacção e comunicação com a criança, realização
de jogos e brincadeiras, promoção das oportunidades
educacionais.

Estabelecimento de
Regras e Limites

Disciplina apropriada e supervisão da criança. Pais
como figuras de referência no que diz respeito à
conformidade social e a valores sociais e humanos.

Estabilidade

Ambiente familiar estável de modo a que a criança
desenvolva uma vinculação afectiva segura e positiva
com os seus principais cuidadores com vista a um
desenvolvimento óptimo. Promoção do contacto da
criança com familiares e outras pessoas significativas
na sua vida.

FACTORES FAMILIARES E ECOLÓGICOS
História e Funcionamento
Familiar

Inclui os factores genéticos e psicossociais;
funcionamento e composição do agregado familiar;
infância dos pais; acontecimentos familiares
significativos; potencialidades e dificuldades dos pais;
relacionamento entre pais separados.

Família Alargada

Quem são, papel, qualidade e importância para a
família nuclear e para a criança. Historial da infância
da família alargada.

Condições habitacionais

Adequada às necessidades da criança e da sua
família: tipo de habitação, estado de conservação,
condições sanitárias e de higiene, alojamento da
criança, adequada protecção contra perigos dentro e
fora de casa.

Situação profissional

Situação profissional dos elementos do agregado
familiar e avaliação do respectivo impacto na criança,
e no relacionamento dos pais com esta.

Quadro n.º 4 - Necessidades de Desenvolvimento da Criança/Competências Parentais/Factores
Familiares e Ecológicos.
Fonte: Department of Health, Department for Education and Employment and the Home Office (2000)
Framework for Assessment of Children in Need and Their Families. London: The Stationery Office

2HIHLWRGRVIDFWRUHVGHULVFR«GLIHUHQWHHPFDGDIDP¯OLDFRQVRDQWHRVUHFXUVRVRX
factores protectores/compensatórios de que dispõem.
$ SUHVHQ©D GH IDFWRUHV GH ULVFR Q¥R VLJQLৱFD DXWRPDWLFDPHQWH D RFRUU¬QFLD GH
PDXVWUDWRVRXDLQFDSDFLGDGHSDUDFXLGDUGHYLGDPHQWHGRVৱOKRVVHQGRQHFHVV£ULR
DQDOLV£ORV GH IRUPD LQWHJUDGD +£ IDP¯OLDV TXH DSUHVHQWDP Y£ULRV IDFWRUHV GH
risco, mas que, apesar disso, respondem adequadamente às necessidades dos seus
ৱOKRVWHQGRHPFRQWDDVVXDVIDVHVGHGHVHQYROYLPHQWR
2V IDFWRUHV GH SURWHF©¥RFRPSHQVDWµULRV WDPE«P SRGHP VHU FRQVLGHUDGRV QD
esfera individual, familiar e sociocultural.
Seguidamente, descrevem-se, com maior detalhe, os factores de risco individuais,
IDPLOLDUHVHVµFLRFXOWXUDLVVHJXQGRDFODVVLৱFD©¥RGRPRGHORHFROµJLFR %HOVN\
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*DEDULQRet al*UDFLD\0XVLWX 
2V IDFWRUHV GR FRQWH[WR IDPLOLDU LPHGLDWR PDLV SUµ[LPRV GD FULDQ©D FRPR SRU
H[HPSOR DV GLৱFXOGDGHV QD UHOD©¥R SDLVৱOKR RV SUREOHPDV GH GLVFLSOLQD H D
competência parental, consideram-se mais directamente relacionados com a
SUREDELOLGDGHGHRFRUU¬QFLDGHPDXVWUDWRV %URZQH&HUH]R 

1.4.1 FACTORES DE RISCO INDIVIDUAIS
2V IDFWRUHV GH ULVFR TXH VH Y¥R DERUGDU GL]HP UHVSHLWR ¢ FULDQ©D H DRV VHXV
cuidadores.
ठDQGR VH IDOD GH IDFWRUHV GH ULVFR LQGLYLGXDLV WDPE«P « QHFHVV£ULR WHU HP
consideração a criança. Algumas das suas características podem ser entendidas
pelos cuidadores como causadoras de stress e, portanto, estar associadas ao
aparecimento de maus tratos. Entre essas características individuais das crianças,
as mais comuns são, elevada irritabilidade, hiperactividade aos estímulos do
DPELHQWH GRHQ©DV RX GHৱFL¬QFLD DOWHUD©·HV GR VRQR TXH UHTXHUHP XPD PDLRU
atenção e cuidados especiais.
'HVWDFDPVHRVVHJXLQWHVIDFWRUHVLQGLYLGXDLVGDFULDQ©D
 ی3UHPDWXURVFRPEDL[RSHVRHWHPSHUDPHQWRGLI¯FLO
«' یৱFHI¯VLFRRXSV¯TXLFR
' یRHQ©DVQHXUROµJLFDVFRQJ«QLWDVRXDGTXLULGDV
 ی3UREOHPDVGHVD¼GHFUµQLFRVRXDWUDVRVGHGHVHQYROYLPHQWR
 ی3UREOHPDVGHFRPSRUWDPHQWR DJUHVVLYLGDGHRSRVL©¥RPHQWLUDDEVHQWLVPRHVFRODUې
& یDUDFWHU¯VWLFDVI¯VLFDV VH[RVD¼GHWUD©RVৱVLRQµPLFRV 
' یHVHQYROYLPHQWR DW¯SLFR FRP DOWHUD©·HV QD UHOD©¥R H FRPXQLFD©¥R S H[
perturbações do espectro do autismo)
 ی3HUWXUED©·HVJUDYHVGDYLQFXOD©¥RHRXWUDVSHUWXUED©·HVHPRFLRQDLV
Embora, actualmente, se saiba que as características individuais das pessoas
maltratantes não são, por si só, indicadoras de maus tratos, ou de situações de
perigo, para as crianças, os estudos realizados demonstram que existe um conjunto
de factores de ordem individual que podem afectar, negativamente, algumas
pessoas na sua qualidade de cuidadores ou educadores. Por vezes, as características
individuais podem impedir que o cuidador preste atenção ou perceba correctamente
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os sinais (de atenção, ajuda, interesse, …) que a criança emite.
(QWUHRVIDFWRUHVLQGLYLGXDLVGRVSDLVTXHGLৱFXOWDPXPDLQWHUSUHWD©¥RFRUUHFWD
das necessidades reais da criança ou a expressão de respostas adequadas às mesmas
:ROIH'¯D]$JXDGRHWDO0LOQHU 
 ی0¥HVDGROHVFHQWHVDQRV
 ی$EXVRGH£OFRRORXRXWUDVVXEVW¤QFLDVDGLWLYDV
 ی+LVWRULDOGHPDXVWUDWRVRXQHJOLJ¬QFLDQDLQI¤QFLD
' یRHQ©DGRIRURSVLTXL£WULFR
' یRHQ©DI¯VLFDLQFDSDFLWDQWHRXOLPLWDWLYD
 ی$ KLSHUUHDFWLYLGDGH DRV HVW¯PXORV GR DPELHQWH FRQFUHWDPHQWH RV
relacionados com a criança, como sejam o choro ou as brincadeiras, que
desencadeiam respostas desproporcionadas e impulsivas.
 ی$GLৱFXOGDGHGHVHFRORFDUHPQROXJDUGRVৱOKRV
A violência entre o casal funciona como
modelo para a resolução dos conflitos
da criança com os demais e para a
legitimação da violência como forma de
resolver os conflitos.

 ی$IDOWDGHVHQVLELOLGDGHHPUHOD©¥R¢VVXDVQHFHVVLGDGHV
 ی$ Q¥R VDWLVID©¥R GDV H[SHFWDWLYDV GRV SDLV HP UHOD©¥R ¢V FDUDFWHU¯VWLFDV GD
FULDQ©D VD¼GHVH[RWUD©RVৱVLRQµPLFRV 

1.4.2 FACTORES DE RISCO FAMILIARES
Entre os factores familiares que estão associados aos maus tratos podem
distinguir-se os relacionados com a própria estrutura e composição familiar
e os mais directamente ligados à interacção familiar, concretamente, a relação
P¥HSDL ࣼ ـOKR GHVWDFDQGRVH HQWUH RXWURV 'H 3D¼O  &ULWWHQGHQ 
&HUH]R 
ُ $ FRPSRVL©¥R GD IDP¯OLD TXDQGR VH HYLGHQFLD SHUWXUED©¥R QD GLQ¤PLFD
familiar e quando os papéis e funções dos seus membros não estão
GHOLPLWDGRVQHPGHࣼQLGRV
ُ 2V FRQࣽLWRV FRQMXJDLV TXH SRGHP GDU RULJHP D HSLVµGLRV GH YLRO¬QFLD
FRQWUDRVࣼOKRV$YLRO¬QFLDHQWUHRFDVDOIXQFLRQDFRPRPRGHORSDUDD
UHVROX©¥RGRVFRQࣽLWRVGDFULDQ©DFRPRVGHPDLVHSDUDDOHJLWLPD©¥RGD
YLRO¬QFLDFRPRIRUPDGHUHVROYHURVFRQࣽLWRV
ُ 2HVWLORGHGLVFLSOLQDH[FHVVLYDPHQWHSHUPLVVLYRRXSXQLWLYRUHYHODGRU
GHGLࣼFXOGDGHVQDVXSHUYLV¥RGRFRPSRUWDPHQWRGDVFULDQ©DV
ُ $FRPXQLFD©¥RSDLVFULDQ©DFDUDFWHUL]DGDSHODEDL[DIUHTX¬QFLDGHDF©·HV
positivas em relação à criança.
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1.4.3 FACTORES DE RISCO SOCIOCULTURAIS
2V FRQWH[WRV H[WUDIDPLOLDU H FRPXQLW£ULR W¬P XP SDSHO LPSRUWDQWH QR
funcionamento familiar e podem converter-se numa fonte de perturbação
importante. Especialmente quando o nível de perturbação é elevado e a família
carece de recursos para lidar com a situação, a resposta é frequentemente
a violência. A passividade, resignação ou o desenvolvimento de distúrbios
psicológicos são outro tipo de respostas que, também, podem ocorrer (Gracia e
0XVLWX*DEDULQRet al 
,QGHSHQGHQWHPHQWHGDRULJHPVRFLDOSRGHPLGHQWLৱFDUVHFRPRIDFWRUHVGHULVFR
VRFLRFXOWXUDLVHQWUHRXWURV
 ی2VVLVWHPDVGHYDORUHVHIDOVDVFUHQ©DVFDXVDGRUHVGHSHUWXUED©¥R
ی$DSURYD©¥RVRFLDOGDYLRO¬QFLDFRPRP«WRGRSDUDUHVROYHURVSUREOHPDV
de relacionamento,
ی2V YDORUHV H DWLWXGHV QHJDWLYDV HP UHOD©¥R ¢ PXOKHU ¢ LQI¤QFLD H ¢
paternidade.
 ی2 LVRODPHQWR VRFLDO SRUTXH G£ RULJHP D TXH D IDP¯OLD FDUH©D GH IRQWHV GH
apoio e pontos de referência na área afectiva, económica e de informação.
,VRODPHQWRDRQ¯YHOJHRJU£ࣼFRHGLࣼFXOGDGHQRDFHVVRDUHFXUVRVIRUPDLV
H LQIRUPDLV GLVFULPLQD©¥R VµFLRFXOWXUDO H «WQLFD UDFLDO RX VH[XDO
discriminação religiosa
 ی$GHIHVDH[WUHPDGRYDORUGDSULYDFLGDGHGDIDP¯OLD
 ی3REUH]D UHFXUVR D EDQFRV DOLPHQWDUHV HRX FHQWURV GH DSRLR VRFLDO
GHVHPSUHJDGRVIDP¯OLDVEHQHࣼFL£ULDVGH56,RXGHDSRLRVGDDF©¥RVRFLDO 
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1.5 A PREVENÇÂO DOS MAUS TRATOS
“MAIS VALE PREVENIR QUE REMEDIAR” (PROVÉRBIO)
“A MELHOR MANEIRA DE REMEDIAR É PREVENIR”
PREVENIR O QUÊ?
Todo o tipo de violência contra as crianças

Exemplos de prevenção

PORQUÊ?
3RUTXHV¥RRVGLUHLWRVIXQGDPHQWDLVGDFULDQ©DTXHHVW¥RDVHUYLRODGRV
3RUTXH«XPDUHVSRQVDELOLGDGHHXPGHYHUGD6RFLHGDGHQRVHXFRQMXQWR
Porque é uma responsabilidade de todos nós, adultos.
PARA QUÊ?
3DUDVHFULDUHPFRQGL©·HVSDUDDUHDOL]D©¥RSOHQDGHFDGDSURMHFWRGHYLGD
3DUDVHSURPRYHUHFRQWULEXLUSDUDXPDVD¼GHFRPXQLW£ULDIDPLOLDUHLQGLYLGXDO
3DUDVHSURPRYHUXPDSRO¯WLFDVRFLDOLQWHJUDGDGHDSRLRV¢IDP¯OLD
Para se promover uma sociedade mais justa e inclusa para os mais vulneráveis.
ONDE?
Indivíduo
Família
Comunidade
…ou seja, no meio natural de vida, sempre que possível, e no superior interesse da
criança!
ठDQGRVHIDODHPSUHYHQ©¥RLQHYLWDYHOPHQWHSHQVDVHHPDQWHFLSDUDOJRWUDWDU
e actuar antes que algo aconteça, o que implica agir. Prevenir não é só evitar algo,
é intervir atempadamente é apostar num futuro melhor, individual e colectivo, de
forma a melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de muitas outras pessoas (D.J.F.
$ORQVRFRPXQLFD©¥RSHVVRDOGH2XWXEUR 
6HJXQGR2UQHODV  QXPHURVRVHVWXGRVVDOLHQWDPTXHDLPSRUW¤QFLDGDGD¢
prevenção em muito contribui para o crescente interesse acerca dos recursos e
apoios existentes na comunidade, de forma a aumentar as capacidades individuais
e, por conseguinte, reduzir a falta de adaptação e o desajustamento.
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(VWXGRVUHFHQWHVDৱUPDPTXHRPHOKRUSURFHGLPHQWRSDUDSUHYHQLURVPDXVWUDWRV
ou outras situações de perigo, na infância é criar e potenciar os serviços dirigidos
DWRGDDFRPXQLGDGH1RHQWDQWRVHJXQGR*ROHPDQ  DVPHWRGRORJLDVPDLV
DYDQ©DGDVHHৱFD]HVHPSUHYHQ©¥RFRQVLVWHPHPIRUPDUHLQIRUPDURVPDLVMRYHQV
sobre os problemas quando estão a enfrentá-los. Contudo, na origem de situações
de maus tratos está sempre presente,entre outros factores, um problema de relação
entre o adulto e a criança, tornando-se necessária a prossecução de estratégias
preventivas que contribuam para a protecção e desenvolvimento harmonioso da
criança e que possam reduzir o efeito danoso dessas situações.
2V WUDEDOKRV GH &DSODQ  FLWDGR SRU 2UQHODV   IRUDP GHWHUPLQDQWHV
SDUD D GLIXV¥R GDV LQWHUYHQ©·HV SUHYHQWLYDV FRP FRQWULEXWRV VLJQLৱFDWLYRV HP
termos de modelos conceptuais, nomeadamente, para um modelo de prevenção
GHFRQৱJXUD©¥RWULSDUWLGDRULHQWDGRSDUDDSUHYHQ©¥RHPVD¼GHPHQWDOPDVFRP
características adaptáveis a quaisquer outras situações. Este modelo prevê três
Q¯YHLVGHSUHYHQ©¥R
 ی3ULP£ULD
 ی6HFXQG£ULD
 ی7HUFL£ULD
(P UHOD©¥R DR SULPHLUR Q¯YHO D SUHYHQ©¥R SULP£ULD R DXWRU GHৱQHD FRPR D
redução do aparecimento de determinados, ou novos, problemas numa população,
durante um certo período de tempo, no sentido de prevenir a sua emergência,
actuando nos contextos em que podem ocorrer.
$GHৱQL©¥RGHSUHYHQ©¥RVHFXQG£ULDDVVHQWDQDUHGX©¥RGDWD[DGHSUHYDO¬QFLD
GH XP GHWHUPLQDGR SUREOHPD HP FRQWH[WRV SRSXODFLRQDLV HVSHF¯ৱFRV FRP
características de risco.
Relativamente à prevenção terciária, é perspectivada como sendo a redução da
taxa efectiva dos impactos de uma problemática e das suas consequências em
termos de desadaptação.
Embora este modelo tenha sido amplamente difundido, também foi alvo de
algumas críticas, na medida em que foi entendido como um modelo pouco explícito
e, por considerar todo o tipo de intervenção comunitária como uma estratégia
SUHYHQWLYD2UHIHULGRPRGHORIRLUHGHৱQLGRSRU.OHLQH*ROGVWRQ FLWDGRV
SRU2UQHODV HPTXHVHFRQVLGHUDTXHDSUHYHQ©¥RSULP£ULDVHUHIHUHDDF©·HV
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que antecipam o problema, sendo que se focaliza em grupos de pessoas que não
apresentam qualquer tipo de problemática, conferindo-lhe um carácter proactivo,
por oposição às intervenções de carácter reactivo.
A prevenção secundária reporta-se ao domínio da actuação atempada, junto de
grupos vulneráveis, enquanto que a prevenção terciária refere-se à intervenção
reparadora ao nível da reabilitação ou tratamento.
A diversidade de necessidades e acções pode manifestar-se através de diferentes
níveis, dando lugar à intervenção e actuação na prevenção dos maus tratos
mediante diferentes métodos. No âmbito da protecção da criança, a intervenção
(prevenção terciária) tem como objectivo, o tratamento/reparação do dano e
remoção do perigo, enquanto que a actuação (prevenção primária e secundária),
tem como objectivo evitar que os maus tratos ou outras situações de perigo
ocorram. Estes objectivos pressupõem necessidades concretas que dependem de
factores, condições e circunstâncias particulares de cada caso.
No campo da prevenção os sectores da Saúde, Educação e da Acção Social, Entidades
com competência em matéria de infância e juventude - ECMIJ, desempenham um

Vídeos relativos à temática dos
maus-tratos e sua prevenção.

SDSHO UHOHYDQWH QR GHVHQYROYLPHQWR GH SURJUDPDV HVSHF¯ৱFRV TXH YLDELOL]HP
uma percepção positiva da criança e das suas necessidades e promovam os seus
direitos (prevenção primária), no desenvolvimento de programas preventivos,
MXQWRGHJUXSRVLGHQWLৱFDGRVUHODWLYDPHQWHDGLIHUHQWHVSUREOHP£WLFDV SUHYHQ©¥R
VHFXQG£ULD HQDLGHQWLৱFD©¥RHLQWHUYHQ©¥RDWHPSDGDGHVLWXD©·HVGHSHULJRRX
maus tratos (prevenção terciária).
1HVWH¤PELWRSRGHFRQVLGHUDUVHTXH

PREVENÇÃO PRIMÁRIA
Tem como objectivo promover o bem-estar das crianças e suas famílias, através da
educação e da transformação social e está dirigida tanto a famílias em condições
de alto risco, como à comunidade em geral. Importa salientar que a abordagem
preventiva não deve ser apenas considerada como forma de evitar situações de
maus tratos, mas, também, como um meio privilegiado para a promoção de uma
parentalidade positiva, em particular, e de relações familiares promotoras dos
direitos da criança.

55

| Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças |

As actuações operam, habitualmente, ao nível social, através de campanhas
de sensibilização, informação e formação, no sentido de mudar as atitudes da
comunidade, relativamente aos maus tratos à criança e à violação dos seus direitos,
perspectivando a redução dos factores de risco e a promoção dos factores de
protecção/compensatórios como condição necessária.
1RSRQWRHVW¥RGHVFULWDVDVDFWXD©·HVPDLVHVSHF¯ৱFDVQRFRQWH[WRHGXFDWLYR

PREVENÇÃO SECUNDÁRIA
A actuação das Entidades com competência em matéria de infância e juventude tem
FRPRREMHFWLYRLGHQWLৱFDUDVIDP¯OLDVFRPPDLRUSUREDELOLGDGHGHPDOWUDWDUHPDV
suas crianças, por forma a prevenir-se maus tratos futuros.
&RQFRPLWDQWHPHQWHYLVDGHVHQYROYHUSURJUDPDVHHVWUDW«JLDVHVSHF¯ৱFDVGHDSRLR
a essas famílias, e dirigidas, também, à promoção das competências parentais.
1RSRQWRHVW¥RGHVFULWDVDVDFWXD©·HVPDLVHVSHF¯ৱFDVQRFRQWH[WRHGXFDWLYR

PREVENÇÃO TERCIÁRIA
Tem como objectivo a interrupção das situações de maus tratos, assim como
Consultar site da CNPCJR para
exemplos de intervenções a nível da
Prevenção promovidas, a nível nacional,
pelas Comissões de Protecção de
Crianças e Jovens.

SURSRUFLRQDU SURWHF©¥R H UHSDUD©¥R QR VHQWLGR GH PRGLৱFDU H DOWHUDU DV
circunstâncias e as dinâmicas familiares, que mantêm os padrões de interacção
disruptivos subjacentes aos maus tratos.
A protecção e reparação devem ser considerados como um acto contínuo, o que

www.cnpcjr.pt

VLJQLৱFD TXH D YHUGDGHLUD SUHYHQ©¥R LPSOLFD XPD PHOKRULD QDV FRPSHW¬QFLDV
parentais e nos recursos existentes na comunidade, com o objectivo de promover
uma parentalidade positiva e comunidades mais fortes e saudáveis, procurando,

Ponto 2.2.9 – Organização do Sistema
de Protecção de Crianças e Jovens em
Portugal – A Pirâmide da Subsidiaridade

deste modo, reduzir ou eliminar a incidência de novos casos de maus tratos às
crianças e a recidiva de casos já existentes.
1RSRQWRHVW¥RGHVFULWDVDVDFWXD©·HVPDLVHVSHF¯ৱFDVQRFRQWH[WRHGXFDWLYR

56

| Promoção e Protecção dos Direitos da Crianças |

Prevenção
Primária

CPCJ alargada
ECMIJ

Bem
Estar

Prevenção
Secundária

ECMIJ

Risco

Prevenção
Terciária

CPCJ restrita
ECMIJ

Perigo

Figura n.º 5 - Tipos de Prevenção e entidades que a exercem
ECMIJ – Entidades com competência em matéria de infância e juventude
CPCJ – Comissões de Protecção das Crianças e Jovens

TODOS SOMOS RESPONSÁVEIS PELA PREVENÇÃO DOS
MAUS TRATOS ÀS CRIANÇAS!
“A EDUCAÇÃO NA INFÂNCIA É OBRA DE TODA A COMUNIDADE”
(JOÃO DOS SANTOS)
ڱ
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REGIME JURÍDICO APLICÁVEL
ÀS SITUAÇÕES DE PERIGO
Í Convenção sobre os direitos das
crianças
Í Lei de Protecção à Infância
Í Organização tutelar de crianças
Í Decreto-Lei n.º 189/91 de 17 de Maio
Í Lei de Protecção das Crianças e Jovens
em Perigo
Í Lei Tutelar Educativa
Í Princípios orientadores da intervenção
Í Legislação ordinária
Í Legislação penal
Í Registo criminal
Í Sigilo Profissional
Í Privacidade
Í Protecção de dados
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2 REGIME JURÍDICO APLICÁVEL ÀS SITUAÇÕES DE PERIGO
Neste ponto procede-se a uma breve abordagem dos instrumentos jurídicos que
ao nível internacional e nacional contribuíram para a construção do conceito da
“CRIANÇA”
TODO O SER HUMANO COM MENOS DE
18 ANOS

Criança Sujeito de Direito e da repercussão da sua inserção no sistema de Promoção
H3URWHF©¥R6LPXOWDQHDPHQWHD৲RUDUHPRVDOJXQVFRQFHLWRVGHPDLRUUHOHY¤QFLD
para a compreensão da realidade jurídica que sustenta a intervenção dos técnicos
que trabalham na área da protecção.

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA
2.1.1 A NÍVEL INTERNACIONAL
2HVWDWXWRGDFULDQ©DHQTXDQWRVXMHLWRGHGLUHLWRڽWLWXODUGHGLUHLWRVKXPDQRV
IXQGDGRVQDVXDLQDOLHQ£YHOHLQYLRO£YHOGLJQLGDGHڽWHPRULJHPKLVWµULFDUHFHQWH

As declarações internacionais apenas
emitem princípios orientadores para
a defesa dos Direitos do Homem e
das Crianças, e as convenções são
vinculativas para os Estados partes
que as ratificam.

VLWXDQGRVHRPRYLPHQWRFRGLৱFDGRUSDUDSURWHF©¥RGRVGLUHLWRVGDFULDQ©DHP
meados do século XX, período do pós-guerra, integrado num movimento mais
amplo de reconhecimento dos direitos humanos fundados na dignidade da pessoa
KXPDQD1HVWHFRQWH[WRVDOLHQWDPVHRVVHJXLQWHVLQVWUXPHQWRV
1924 – Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança
1948 - Declaração Universal dos Direitos do Homem

Declaração Universal dos Direitos do
Homem

1950 - Convenção Europeia dos Direitos e Liberdades Fundamentais do

Declaração dos Direitos da Criança

Homem – (Convenção Europeia dos Direitos do Homem)

Convenção Europeia sobre os Direitos
do Homem

1959 - Declaração dos Direitos da Criança

CSDC - Convenção Sobre os Direitos
das Crianças - Ratificação por parte de
Portugal

2.1.1.1 CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS
$ &RQYHQ©¥R 6REUH RV 'LUHLWRV GDV &ULDQ©DV   neste guia designada por
CSDC HODERUDGD SHODV 1D©·HV 8QLGDV UHFRQKHFH D FULDQ©D QD VXD TXDOLGDGH
de sujeito participativo, interveniente no seu próprio processo de crescimento,
mediante o reconhecimento do direito de audição e participação nos processos
que lhe dizem respeito.
 ی$ CSDC enuncia um vasto conjunto de direitos fundamentais, incluindo
não só direitos civis e políticos mas, também, direitos económicos, sociais e
culturais.
 ی$ CSDC obriga os Estados a assumir que têm deveres relativos ao
reconhecimento e efectivação dos direitos da criança nela declarados,
sem prejuízo da aplicação de disposições mais favoráveis à realização dos
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GLUHLWRVGD&ULDQ©DTXHSRVVDPৱJXUDUQDOHJLVOD©¥RGR(VWDGRRXQRGLUHLWR
internacional em vigor nesse Estado.
Santos Pais, José Manuel, Direito à
Participação das Crianças, um conto à procura
dos seus autores, in Sessão Comemorativa
do XV Aniversário da Convenção dos Direitos
da Criança das Nações Unidas, Lisboa 22 de
Novembro 2004

( یVW£ HVWUXWXUDGD HP quatro pilares principais, em sintonia com os demais
GLUHLWRV GDV FULDQ©DV R VXSHULRU LQWHUHVVH GD FULDQ©D R GLUHLWR D H[SUHVVDU
livremente a sua opinião e de ver a mesma ser considerada nas decisões
TXH OKH GLJDP UHVSHLWR D Q¥R GLVFULPLQD©¥R H R GLUHLWR ¢ VREUHYLY¬QFLD H
GHVHQYROYLPHQWRLQWHJUDOGHDFRUGRFRPDVVXDVFDUDFWHU¯VWLFDVHVSHF¯ৱFDVGH

1. Por contraposição com a Declaração dos
Direitos da Criança, a Convenção não é
apenas uma declaração de princípios,
obriga os Estados enquanto instrumento
jurídico com força obrigatória, cabendolhes adequar as normas internas aos
princípios inscritos na CSDC .
2. O conhecimento dos instrumentos
jurídicos relacionados com o
reconhecimento deste direito impõe-se
a todos como um dever de cidadania
esclarecida, reforçada para aqueles que,
por força das suas funções, têm mais
responsabilidade na promoção e defesa
dos direitos da criança.

ser em desenvolvimento.
 ی5DWLࣼFDGDSRU3RUWXJDO em Setembro de 1990, a CSDC entrou em vigor na
RUGHPMXU¯GLFDSRUWXJXHVDHPGH2XWXEURGRDQRGH)RLDW«KRMHD
FRQYHQ©¥RPDLVUDWLৱFDGDHPWRGRRPXQGR
 ی$ CSDC é do maior relevo e a análise dos seus artigos contribui para a
interiorização aprofundada do nosso sistema de protecção à infância e
juventude fundado no reconhecimento da criança como sujeito de direito.
Da enumeração dos vários artigos em que se desdobra a CSDC, destaca-se como
inovador e em síntese

Convenção Europeia Sobre o Exercício
dos Direitos da Criança

 ی$LPSHUDWLYLGDGHGHTXHTXDOTXHULQWHUYHQ©¥RVHMDVHPSUHHIHFWXDGDWHQGR
em conta o superior interesse da criança nomeadamente nas suas várias
IDVHVGHGHVHQYROYLPHQWRڽartigo 3.º e artigo 6.º
' یLUHLWRGDFULDQ©D¢audição, participação e à expressão livre da sua opinião sobre

As normas de carácter internacional
e comunitário, lato senso, vigoram na
Ordem Jurídica Interna após serem
regularmente ratificadas ou aprovadas,
passando a vincular e a obrigar o Estado
ao seu cumprimento.

as questões que lhe respeitem e a que as mesmas sejam tidas em consideração,
WHQGRHPFRQWDDVXDLGDGHHPDWXULGDGHڽartigo 12.º e artigo 13.º

2.1.2 A NÍVEL NACIONAL

José Manuel Santos Pais, o artigo 12.º
não estabelece propriamente um direito
à autodeterminação da criança, mas
sim o envolvimento desta no processo
de tomada de decisão, devendo esse
envolvimento ser progressivo, de acordo
com a crescente capacidade da criança
para tomar decisões, ou nelas participar.
Quanto à idade mínima para as crianças
expressarem os seus pontos de vista, a
Convenção não estabelece qualquer idade,
dependendo esta audição do seu nível de
maturidade. Acresce ainda que este direito
a ser ouvido, também não implica que a
opinião da criança venha a ser aceite, mas
tão somente de que essa opinião seja
levada em consideração.
Santos Pais, José Manuel, Direito à
Participação das Crianças, um conto
à procura dos seus autores, in Sessão
Comemorativa do XV Aniversário da
Convenção dos Direitos da Criança das
Nações Unidas, Lisboa, 22 de Novembro
2004.

Consonante com a introdução das disposições constantes dos instrumentos
internacionais no ordenamento jurídico português e com as disposições da
Constituição da República Portuguesa, neste guia designada por CRP, o sistema de
protecção à infância e juventude, em Portugal, tem sofrido profundas alterações,
deslocando-se de um modelo de intervenção “proteccionista” no qual todas as
crianças em perigo moral, desamparadas e delinquentes carecem de protecção, para
um modelo “educativo”.
2.1.2.1 LEI DE PROTECÇÃO À INFÂNCIA
Criam-se pela primeira vez em Portugal os Tribunais de Crianças, designados
como Tutorias de Infância FXMD GHৱQL©¥R VH WUDQVFUHYH ۆ8P 7ULEXQDO FROHFWLYR
especial, essencialmente de equidade, que se destina a defender ou proteger as

62

| Promoção e Protecção dos Direitos da Crianças |

crianças em perigo moral, desamparadas ou delinquentesVREDGLYLVDHGXFD©¥R
HWUDEDOKR ۇ3ULPHLUD/HLGH3URWHF©¥R¢,QI¤QFLD $V7XWRULDVGH,QI¤QFLD
Artigo 8.º da Constituição República
Portuguesa

eram Tribunais colectivos, compostos por um juiz de carreira, que presidia e por
dois “juízes adjuntos”, dos quais um deveria ser médico e outro professor. Exerciam
um carácter “preventivo”, actuando sobre os jovens com percurso delinquente,
mas também sobre aqueles que estavam em sério risco (moral) de enveredaram
pela via da delinquência.
2.1.2.2 ORGANIZAÇÃO TUTELAR DE CRIANÇAS
'(&5(72৮/(,1|ধভভ'(ধথ'($%5,/'(দমফধ$/7(5$'23(/2'(&5(72৮
/(, 1| ববধব '( ধন '( 0$,2 '( দমফব  ڽ25*$1,=$ 2 787(/$5 '(
&5,$1$6(5(9,6723(/2'(&5(72৮/(,1|নদবভ'(ধব'(2878%52
A intervenção do Tribunal passa a ser estruturada em nome da protecção e a “bem
GDV FULDQ©DV ۇFRP EDVH QXP SURFHVVR H[WUHPDPHQWH VLPSOLৱFDGR H LQIRUPDO
tendo sido acentuada a vertente relativa à delinquência.
2 GLUHLWR GH DXGL©¥R « H[HUFLGR GH IRUPD UXGLPHQWDU H « LQLELGR R GLUHLWR ¢
constituição de advogado.
1RৱQDOGDG«FDGDGHVHWHQWDGRV«FXOR;;RPRGHORGHLQWHUYHQ©¥RQRTXDOR
“modelo de protecção”, assenta num poder quase ilimitado do estado, encapuzado

Lei de Protecção à Infância de 27 de
Maio de 1911

pelo dever de educar e cuja intervenção feita em nome do “interesse do criança”,
é colocada em crise.
Redirecciona-se a intervenção para uma nova concepção de “interesse superior
GD FULDQ©D ۇDVVHQWH QRV VHXV 'LUHLWRV H 3ULQF¯SLRV 8QLYHUVDLV FRQGHQVDGRV QD
&ۆRQYHQ©¥R8QLYHUVDOGRV'LUHLWRVGDV&ULDQ©DVۇ
$LQGD DVVLP D YHUV¥R GH  GD 2UJDQL]D©¥R 7XWHODU GH &ULDQ©DV QHVWH JXLD
designada por OTM, mantém inalterados os princípios anteriores, com escassa

OTM - Organização Tutelar de
Crianças

SURGX©¥RGHSURYDDVHUIHLWDSHODVFULDQ©DVHMRYHQVHSHORVVHXVSDLVDVXDQ¥R
UHSUHVHQWD©¥RSRUDGYRJDGRH[FHSWRQDIDVHGHUHFXUVRDQ¥RDXGL©¥R¢VFULDQ©DV
XPSURFHVVRH[WUHPDPHQWHVLPSOLৱFDGRFRQGX]LGRSRUXPMXL]QRTXDODYXOWDP
DVPHGLGDVGHFDU£FWHULQVWLWXFLRQDORWUDWDPHQWRFRPXPGHFULDQ©DVGHOLQTXHQWHV
e de crianças carecidas de protecção e a manutenção indeterminada das medidas as
quais cessam apenas quando o juiz lhes ponha termo ou por a criança se mostrar
socialmente readaptada ou quando perfaça os dezoito anos.
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2.1.2.3 DECRETO-LEI N.º 189/91, DE 17 DE MAIO
2'HFUHWR/HLQ|GHGH0DLRFULDDVGHVLJQDGDV&ۆRPLVV·HVGH3URWHF©¥R
de Crianças”.
As Comissões de Protecção de Criançaes são a expressão do direito da Criança à
Comunidade, devidamente organizada e funcionando em articulação, com vista à
sua protecção, expresso na CSDC.
Não obstante a tomada de consciência da imperativa necessidade de promover a
UXSWXUDFRPRVLVWHPDDQWHULRUHVWHGLSORPDPDQW«PVHDQFRUDGR¢/HL270Q|
1. Reconhecem-se as virtualidades
da intervenção da comunidade na
protecção de crianças em perigo.

GHGH2XWXEURHDRVSULQF¯SLRVH¢VPHGLGDVTXHDHQIRUPDPDFDEDQGR

2. Representa um esforço no
sentido de promover respostas
diferenciadas para as crianças
vítimas e para as crianças com
percursos delinquentes.

$VPHGLGDVDVHUHPDSOLFDGDVDRDEULJRGR'HFUHWR/HLQ|GHGH0DLR

por não constituir ainda a mudança desejável.

V¥RDVM£SUHYLVWDVQD270DUWLJR|HDUWLJR|
Reconhece-se o direito da criança a expressar a sua vontade e a ser ouvida e que as
suas declarações relevem para efeitos de aplicação das medidas.
Por outro lado, as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens passam a poder
com autonomia e independência aplicar medidas de promoção e protecção,

Artigos referidos da OTM

mediante instauração de um processo de natureza administrativa e sem a chancela
de uma autoridade judicial, desde que os pais, representantes legais ou detentores
da guarda de facto prestem o seu consentimento para a intervenção e concordem

Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 189/91

com a aplicação da medida.
2.1.2.4 LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO
A Lei de Protecção de Crianças de Crianças e Jovens em Perigo, neste guia

LPCJP

designado por LPCJP DSURYDGD SHOD /HL Q| 147/99 GH  GH 6HWHPEUR FRP DV

Ponto 2.4.2

DOWHUD©·HVLQWURGX]LGDVSHOD/HLQ|31/2003GHGH$JRVWRHQWURXHPYLJRUHP
GH-DQHLURGH
A LPCJP insere-se num processo de reforma e resulta do debate entre o chamado
modelo de “justiça”, em que se privilegia a defesa da sociedade e o respeito dos
direitos, liberdades e garantias das crianças e o modelo de “protecção”,em que
se privilegia a intervenção do Estado na defesa do interesse da criança sem que
formalmente lhe esteja reconhecido o direito ao contraditório.
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2.1.2.5 A LEI TUTELAR EDUCATIVA
$ /HL 7XWHODU (GXFDWLYD QHVWH JXLD GHVLJQDGD SRU /7( DSURYDGD SHOR /HL Q|
Ponto 2.4.3

 GH  GH 6HWHPEUR HQWURX HP YLJRU HP  GH -DQHLUR GH  FRQVWLWXL
FRQMXQWDPHQWH FRP D /3&-3 D UXSWXUD GHৱQLWLYD FRP R 0RGHOR DQWHULRU GH
intervenção.

Principais características da
intervenção das CPCJ
Í  LK LH  H  
a intervenção do Estado
relativamente às crianças
infractoras não pode ser a mesma
que se adequa às situações de
crianças em risco ou em perigo.
Í  LK Ý LªoII(KHIwq
“legitima” quando a criança esteja
numa situação de perigo e já não de
risco;
Í ¦ IL  II  KI H ªoI
e participação à criança, pais,
representantes legais ou detentores
da guarda de facto da criança, nos
moldes consignados no diploma;
Í IIªoI IK ªoII
direitos da criança tem por base
uma intervenção consentida, no
caso das CPCJ, reconhecendo-se a
família enquanto ente central no
desenvolvimento da criança;
Í  LK Ý LªoIq KHH
por equipas multidisciplinares
compostas por pessoas que
representam a comunidade local;
Í HÝH HªoI H LwK Hq KHH
com base no modelo ecológico.

2.2 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA INTERVENÇÃO NO SISTEMA
DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM
PORTUGAL
Expressamente enunciados na LPCJPDUWLJR|HDSOLF£YHLVDRVSURFHVVRVWXWHODUHV
F¯YHLVSRUIRU©DGRDUWLJR|$GDOTM, os princípios constituem orientações
SDUDDLQWHUYHQ©¥RGRVSURৱVVLRQDLVGHYHQGRSRULVVRRVHXWHRUHDOFDQFHVHUGR
conhecimento de todos os agentes sociais.
Princípios orientadores da Intervenção – Artigo 4.º LPCJP
ُ ,QWHUHVVH6XSHULRUGD&ULDQ©D
ُ 3ULYDFLGDGH
ُ ,QWHUYHQ©¥RSUHFRFH
ُ ,QWHUYHQ©¥RP¯QLPD
ُ 3URSRUFLRQDOLGDGHHDFWXDOLGDGH
ُ 5HVSRQVDELOLGDGHSDUHQWDO
ُ 3UHYDO¬QFLDGDIDP¯OLD

Artigo 4.º da LPCJP

ُ 2EULJDWRULHGDGHGD,QIRUPD©¥R
ُ $XGL©¥RREULJDWµULDHSDUWLFLSD©¥R
ُ 6XEVLGDULHGDGH

Principais características da
intervenção
Í Ô(KHI LK ÝqI LK LI
casos em que a criança com idade
entre os 12-16 anos, pratique
ofensa, de forma intolerável, de
bens jurídicos essenciais, por isso
qualificada como crime pela Lei
penal;
Í / ILHÜ  HªoIH HLªH
em relação ao seu papel na
sociedade, na sua educação e não
na punição, ou na retribuição pela
prática do facto ilícito; a medidas
responsabilizantes (medidas
tutelares educativas) visam a
educação das crianças para o
direito e a sua inserção, de forma
digna e responsável, na vida em
comunidade.

2.2.1 SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA
Todas as decisões a serem adoptadas por instituições públicas ou privadas de
protecção social, por Tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos
devem respeitar o superior da interesse da criança, atendendo prioritariamente aos
interesses e direitos desta, sem prejuízo de serem tidos em conta outros interesses
SUHVHQWHVQRFDVRHPFRQFUHWR2FRQFHLWRGHsuperior interesse é um conceito
indeterminado apenas passível de ser concretizado perante cada situação concreta,
tendo em conta as características psicológicas da criança, o seu grau de maturidade,
DVXDLQWHJUD©¥RVRFLRFXOWXUDOHIDPLOLDU2DJHQWHGHDF©¥RVRFLDOGHYHU£ID]HUXPD
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análise cuidada da criança, do meio em que ela se insere, dos factores de risco e
de protecção e determinar em função dessa análise criteriosa qual seja o Superior
Interesse daquela criança, sendo que o mesmo poderá em circunstâncias idênticas
ser diferente para qualquer outra criança. A Declaração dos Direitos da Criança
alude ao Superior interesse da criançaQRVHXDUWLJR|VREDIRUPDGHSULQF¯SLRH
D&6'&QRVHXDUWLJR|UHIHUHRH[SUHVVDPHQWHFRPRGHYHQGRHVWDUSUHVHQWHHP
qualquer decisão que venha a ser adoptada. A LPCJP alude ao Superior interesse
da criança na alínea a)GRDUWLJR|

2.2.2 PRIVACIDADE
A intervenção deve ser efectuada respeitando a intimidade, direito à imagem
e reserva da vida privada da criança e da sua família, alínea b) GR DUWLJR | GD
LPCJPHDUWLJR|GDCSDC2SURFHVVR«UHVHUYDGRDUWLJR|DFRPXQLFD©¥R
VRFLDOQ¥RSRGHLGHQWLৱFDUWUDQVPLWLUHOHPHQWRVVRQVRXLPDJHQVTXHSHUPLWDP
DLGHQWLৱFD©¥RGDFULDQ©DDUWLJR|DFRQVXOWDSDUDৱQVFLHQW¯ৱFRVGHSHQGHGH
autorização e não podem ser divulgadas peças do processo que possibilitem a
LGHQWLৱFD©¥RGDFULDQ©DVHXVIDPLOLDUHVHUHVWDQWHVSHVVRDVQHODVHQYROYLGRVDUWLJR
|$FULDQ©DEHQHৱFLDGRGLUHLWR¢SURWHF©¥RGDOHLFRQWUDTXDLVTXHUIRUPDVGH
intromissões ou ofensas à intimidade, direito à imagem e reserva da vida privada.

2.2.3 INTERVENÇÃO PRECOCE
Princípio segundo o qual a intervenção deve ser efectuada em tempo útil para a
criança e logo que a situação de perigo seja conhecida, por forma a garantir uma
intervenção atempada para colmatar o perigo em que a criança se encontra, em
obediência ao seu superior interesse.

2.2.4 INTERVENÇÃO MÍNIMA
A intervenção deve ser efectuada exclusivamente pelas entidades e instituições
cuja acção seja indispensável à efectiva promoção dos direitos e à protecção
da criança. Pretende evitar-se a sobreposição de intervenções e protege-se
em simultâneo a criança e o núcleo familiar de intervenções que não sejam as
estritamente necessárias à protecção, em obediência também à reserva da vida
privada e imagem.
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2.2.5 PROPORCIONALIDADE E ACTUALIDADE
“Na verdade, a intervenção estadual
representa, normalmente, uma
restrição dos direitos fundamentais da
criança ou do jovem (nomeadamente
o seu direito à liberdade e
autodeterminação pessoal), e
direitos fundamentais dos seus
progenitores (e.g. o direito à educação
e manutenção dos filhos). Por isso
e, atendendo ao disposto no artigo
18.º/2 da Constituição, não pode
essa intervenção deixar de obedecer
aos princípios da necessidade e
proporcionalidade”
Conforme, Ramião, Tomé d’Almeida, in
Lei de Protecção de Crianças e Jovens
em Perigo, Anotada e Comentada,
Editora Quid Juris

A intervenção deve ser a necessária e a adequada à situação de perigo em que
a criança se encontra no momento em que é adoptada a decisão de intervir e só
pode interferir na sua vida e na da sua família na medida do que for estritamente
QHFHVV£ULRDHVVDৱQDOLGDGH

2.2.6 RESPONSABILIDADE PARENTAL
A intervenção deve ser efectuada de forma a que os pais assumam os seus deveres
para com a criança. Estes deveres correspondem ao conteúdo da responsabilidade
parental, integrada por um conjunto de poderes/deveres de carácter funcional de
H[HUF¯FLRREULJDWµULRQRLQWHUHVVHGDFULDQ©DFRQIRUPHDUW||HDUW||GR
Código Civil. Correspondendo estes deveres a um direito fundamental da criança,
consagrado quer ao nível da CRPDUWLJR|Q|TXHUQDCSDCDUWLJR|Q|D
intervenção terá necessariamente de ser orientada no sentido da responsabilização
GRV SDLV UHODWLYDPHQWH DRV VHXV GHYHUHV IXQGDPHQWDLV SDUD FRP RV ৱOKRV (P
ordem ao efectivo cumprimento da responsabilidade parental, a intervenção deve
ser efectuada mediante intervenção, quando da competência das entidades com
competência em matéria de infância e juventude é efectuada de modo consensual
FRPRVSDLVUHSUHVHQWDQWHOHJDORXSHVVRDTXHWHQKDDJXDUGDGHIDFWRGDFULDQ©D
o consentimento expresso destes é indispensável no caso da intervenção competir
à CPCJVHQGRDLQGDQHFHVV£ULRYHULৱFDUVHDQ¥RRSRVL©¥RGDFULDQ©DFRPLGDGH
LJXDORXVXSHULRUDDQRVDUWLJRV|||H|GDLPCJP.

2.2.7 PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA
Na promoção de direitos e na protecção da criança deve ser dada prevalência
às medidas que o integrem na sua família ou que promovam a sua adopção.
Este princípio impõe a preferência na adopção de medidas que não envolvam
o afastamento da criança dos pais ou da família, em detrimento das medidas
de colocação familiar ou institucionais, em obediência à CSDC QRV DUWLJR |
Q¥R VHSDUD©¥R GRV SDLV  DUWLJR | UHXQLৱFD©¥R IDPLOLDU  H DUWLJR | GLUHLWR
à revisão periódica das medidas de acolhimento (acolhimento em Instituições).
(VWH SULQF¯SLR DQFRUDVH DLQGD QR DUWLJR | Q|  GD CRP no qual se consagra
a família como um elemento fundamental da sociedade, com direito à protecção
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da sociedade e do Estado de modo a criar condições que permitam a realização
SHVVRDOGHWRGRVRVVHXVPHPEURV2PHLRIDPLOLDUFRPRHOHPHQWRIXQGDPHQWDO
no processo de socialização da criança, será aquele que melhor assegura o bemestar e o desenvolvimento integral da criança, pelo que, quando não existam ou se
HQFRQWUHPVHULDPHQWHFRPSURPHWLGRVRVY¯QFXORVDIHFWLYRVSUµSULRVGHDৱOLD©¥R
SHOD YHULৱFD©¥R REMHFWLYD GDV VLWXD©·HV SUHYLVWDV QD OHL GHYHU£ SULYLOHJLDUVH D
sua integração em meio familiar mediante encaminhamento para adopção, para
cumprimento do seu superior interesse, conforme preâmbulo da CSDC e artigo
| DGRS©¥R 

2.2.8 AUDIÇÃO OBRIGATÓRIA E PARTICIPAÇÃO
A criança, em separado ou na companhia dos pais ou da pessoa por si escolhida,
bem como os pais, representante legal ou pessoa que tenha a sua guarda de facto,
neste guia designados por pais, têm direito a ser ouvidos e a participar nos actos
HQDGHࣼQL©¥RGDPHGLGDGHSURPR©¥RHSURWHF©¥RLVWR«RVSDLVW¬PRGLUHLWR
DHPLWLUDVXDRSLQL¥RVREUHDVLWXD©¥REHPFRPRID]HUࠫHJDUDTXHPWHPD
UHVSRQVDELOLGDGHGHGHࣼQLUDPHGLGDRVHOHPHQWRVTXHDࠫHPQHFHVV£ULRVSDUD
a tomada de decisão. A observância da obrigatoriedade da informação da criança,
pais, sobre os motivos que levaram à intervenção, da forma como esta se processa
e dos direitos que lhes assistem, é indispensável para que o seu direito de audição e
participação seja exercido de uma forma livre e esclarecida, garantindo o exercício
do contraditório e estabelecendo uma dialéctica processual que melhor permita
concretizar o superior interesse da criança. À criança, aos pais é-lhes reconhecida
a posição de verdadeiros sujeitos processuais, garantindo-se, assim, que nenhuma
decisão relativa à criança seja tomada sem que a própria ou aqueles a quem
compete em primeira linha velar pelos seus interesses tenham a possibilidade de
com inteira liberdade exercer os seus direitos. É assim em obediência aos seguintes
artigos da CSDCDUWLJR| RULHQWD©¥RGDFULDQ©D DUWLJR| RSLQL¥RGDFULDQ©D 
DUWLJR| DFHVVR¢LQIRUPD©¥R HDUWLJR| UHVSRQVDELOLGDGHSDUHQWDO 
Ao nível da LPCJPHVWHVGLUHLWRVHVW¥RFRQVDJUDGRVQRVDUWLJRV||||
|||H|
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2.2.9 SUBSIDIARIDADE
De acordo com este princípio, a intervenção deve ser efectuada sucessivamente
pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude, pelas
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, neste guia designadas por CPCJ e,
em última instância pelos Tribunais.

Tribunal

CPCJ

ECMIJ
Figura 6 - Patamares do Sistema de Promoção e Protecção

2.3 INSTRUMENTOS E CONCEITOS SIGNIFICATIVOS QUE
VIGORAM NO ORDENAMENTO JURÍDICO PORTUGUÊS PARA
O RECONHECIMENTO E CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA
6HJXLGDPHQWH V¥R LQGLFDGRV DOJXQV GRV LQVWUXPHQWRV PDLV VLJQLৱFDWLYRV SDUD
o reconhecimento e concretização dos direitos da criança. Procede-se, ainda, à

Convenção Sobre os Direitos da
Criança.

GHৱQL©¥RHH[SOLFD©¥RVXFLQWDGRVWHUPRVOHJDLVXWLOL]DGRVFRPPDLVIUHTX¬QFLDQR

Constituição da República
Portuguesa.

contexto da protecção à infância.

Legislação Ordinária

'HHQWUHRVLQVWUXPHQWRVOHJDLVPDLVVLJQLৱFDWLYRVGDRUGHPMXU¯GLFDSRUWXJXHVD

Código Civil Português

para o reconhecimento e concretização dos direitos da criança enquanto sujeito

Organização Tutelar de Crianças

DXWµQRPRGHGLUHLWRVVDOLHQWDPVH

Lei de Promoção e Protecção de
Crianças e Jovens em Perigo
Lei Tutelar Educativa

2.3.1 CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
1RVWHUPRVGD&6'&DFULDQ©DWHPGLUHLWRQRPHDGDPHQWHD
 ی9HUFRQVLGHUDGRHPWRGDVDVGHFLV·HVR6XSHULRULQWHUHVVHGDFULDQ©DDUWLJR|
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 ی$RFRUUHFWRFXPSULPHQWRGDUHVSRQVDELOLGDGHGRVSDLVGDIDP¯OLDDODUJDGDH
GDFRPXQLGDGHQDHIHFWLYD©¥RGRVVHXVGLUHLWRVDUWLJR|
 ی$ Q¥R VHU VHSDUDGD GRV VHXV SDLV VDOYR VH DV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV R
GHFLGLUHPDUWLJR|¢UHXQLৱFD©¥RIDPLOLDUDUWLJR|
 ی$H[SULPLUOLYUHPHQWHDVXDRSLQL¥RVREUHDVTXHVW·HVTXHOKHUHVSHLWHPHGH
serem tomadas em consideração as suas opiniões, de acordo com a sua idade
HPDWXULGDGHDUWLJR|
 یOLEHUGDGHGHH[SUHVV¥RDUWLJR|
 ی$ Q¥R VHU VXMHLWD D LQWURPLVV·HV DUELWU£ULDV RX LOHJDLV QD VXD YLGD SULYDGD
na sua família ou correspondência, nem as ofensas ilegais à sua honra e
UHSXWD©¥RDUWLJR|
 ی$R UHFRQKHFLPHQWR GR SDSHO IXQGDPHQWDO GRV SDLV QD VXD HGXFD©¥R H
promoção do desenvolvimento integral, e o direito ao apoio aos pais para o
FRQYHQLHQWHH[HUF¯FLRGHVVDUHVSRQVDELOLGDGHDUWLJR|
 یSURWHF©¥RFRQWUDWRGDVDVIRUPDVGHYLRO¬QFLDI¯VLFDRXPHQWDOGDQRRXVHY¯FLD
abandono ou negligência, maus tratos ou exploração ou violência sexuais, e
direito às medidas adequadas à recuperação física e psicológica de quaisquer
VLWXD©·HVYLWLPL]DGRUDVGDFULDQ©DDUWLJR|DUWLJR|HDUWLJR|
  یSURWHF©¥R H DVVLVW¬QFLD HVSHFLDLV GR (VWDGR QRPHDGDPHQWH SHOD
possibilidade de adopção,colocação familiar ou colocação em estabelecimento
adequado, quando privada do seu ambiente familiar ou não possa ser deixada
QHVVHDPELHQWHDUWLJR|
( یP PDW«ULD GH DGRS©¥R D VHU FRQVLGHUDGR SULPRUGLDOPHQWH R VHX VXSHULRU
LQWHUHVVHDUWLJR|
 یSURWHF©¥RFRQWUDDH[SORUD©¥RHFRQµPLFDHRWUDEDOKRLQIDQWLODUWLJR|
 ی$VHUSURWHJLGDFRQWUDWRGDVDVIRUPDVGHH[SORUD©¥RSUHMXGLFLDLVDTXDOTXHU
Na CSDC os Artigos referidos

DVSHFWRGRVHXEHPHVWDUDUWLJR|

2.3.2 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
Instrumento Jurídico de essencial importância porquanto se apresenta como
LQYLRO£YHOHDFLPDGHTXDOTXHU/HL2UGLQ£ULDH¢TXDODTXHODVVHVXERUGLQDPDCRP,
reconhece a criança como sujeito autónomo de direito a dois níveis diferentes,
PDVFRPSOHPHQWDUHVGRVGLUHLWRVIXQGDPHQWDLV
Ao nível dos direitos, liberdades e garantias pessoais, designadamente, nas
VHJXLQWHVQRUPDV
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 یartigo 13.ºڽRSULQF¯SLRGDLJXDOGDGH
 یartigo 25.º ڽGLUHLWR¢LQWHJULGDGHSHVVRDO
 یartigo 26.ºڽGLUHLWR¢LGHQWLGDGHSHVVRDODRGHVHQYROYLPHQWRGDSHUVRQDOLGDGH
ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da vida privada e
IDPLOLDUH¢SURWHF©¥ROHJDOFRQWUDWRGDVDVIRUPDVGHGLVFULPLQD©¥R
 یartigo 36.ºڽIDP¯OLDFDVDPHQWRHৱOLD©¥Rn.º 3. Os cônjuges têm iguais direitos
e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos
ऎOKRVn.º 42VऎOKRVQDVFLGRVIRUDGRFDVDPHQWRQ¥RSRGHPSRUHVVHPRWLYRVHU
REMHFWRGHTXDOTXHUGLVFULPLQD©¥R  ڲn.º 5. Os pais têm o direito e o dever de
HGXFD©¥RHPDQXWHQ©¥RGRVऎOKRVn.º 62VऎOKRVQ¥RSRGHPVHUVHSDUDGRVGRV
pais, salvo quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais para com
eles e sempre mediante decisão judicial. n.º 7. A adopção é regulada e protegida
nos termos da lei, a qual deve estabelecer formas céleres para a sua tramitação.
 یArtigo 43.ºڽ/LEHUGDGHGHDSUHQGHUHHQVLQDU

Livro IV CCP Código Civil
Conforme n.º 1, artigo 18.º da C.R.P.

As normas referentes aos direitos, liberdades e garantias são directamente
aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas sem necessidade de
mediação de qualquer legislação ordinária.
$RQ¯YHOGRVGLUHLWRVHGHYHUHVHFRQµPLFRVVRFLDLVHFXOWXUDLVVDOLHQWDPVH
 ی$UWLJR|ڽIDP¯OLD
 ی$UWLJR|ڽSDWHUQLGDGHHPDWHUQLGDGH
 ی$UWLJR|ڽLQI¤QFLD
 ی$UWLJR|ڽMXYHQWXGH

2.4 LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA
2.4.1 O CÓDIGO CIVIL E A ORGANIZAÇÃO TUTELAR DE CRIANÇAS
Destacam-se do Código Civil Português, neste guia designado por CC, as
VHJXLQWHVGLVSRVL©·HV

CRP- Constituição da República
Portuguesa

$UWLJRV|D|)LOLD©¥R
$UWLJRV|D|&ڽ5HVSRQVDELOLGDGHVSDUHQWDLV
$UWLJRV|D|7XWHODH$GPLQLVWUD©¥RGHEHQV
$UWLJRV|D|'ڽ$GRS©¥R
$UWLJRVD|$OLPHQWRV
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$270WUDWDGHVWDVPDW«ULDVQDVVHJXLQWHVGLVSRVL©·HV
$UWLJRV|D|)ڽ$GRS©¥R
OTM Organização Tutelar de Crianças

$UWLJRV | D |  5HJXOD©¥R GDV 5HVSRQVDELOLGDGHV SDUHQWDLV H TXHVW·HV
UHODFLRQDGDV
$UWLJRV|D|$OLPHQWRVGHYLGRVDFULDQ©DHV
$UWLJRV|D|(QWUHJD-XGLFLDOGH&ULDQ©D
$UWLJRV|D|,QLEL©¥RHOLPLWD©·HVDRH[HUF¯FLRGDVUHVSRQVDELOLGDGHV

A família é elemento fundamental da
sociedade e tem direito à protecção do
Estado.
Os pais têm o direito e o dever de
educação e manutenção dos filhos,
gozando no exercício deste poder/dever
de iguais direitos e deveres - artigo 36.º
da CRP
As responsabilidades parentais,
enquanto poder/dever de educação dos
filhos, revestem-se de um conteúdo
funcional e altruísta, exercido pelos
pais no interesse dos filhos. Esta é
uma obrigação imposta por lei que
compreende os deveres de:
Guarda; Vigilância; Auxílio; Assistência;
Educação e Administração dos Bens.
As Comissões de Protecção de
Crianças e Jovens comunicam ao MP as
situações, de facto, que justifiquem a
regulação ou a alteração do regime das
responsabilidades parentais - artigo
69.º da LPCJP.
O processo para regulação do exercício
das responsabilidades parentais está
regulado na OTM, bem como o seu
incumprimento e alterações. Neste
processo os pais devem acordar no
que respeita: à guarda da criança, ao
direito de visitas ao progenitor que não
tenha a guarda da criança e a pensão
de alimentos a ser prestada. Caberá
ao Tribunal definir estas questões,
em particular, quando os pais não
consigam obter acordo que satisfaça o
superior interesse da criança.

SDUHQWDLV
'HHQWUHRVWHUPRVOHJDLVPDLVVLJQLৱFDWLYRVHPDLVIUHTXHQWHPHQWHXWLOL]DGRVHP
matéria de protecção às crianças salientam-se

2.4.1.1 O EXERCÍCIO DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS
a] CONTEÚDO DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS
&ۆRPSHWHDRVSDLVQRLQWHUHVVHGRVৱOKRVYHODUSHODVHJXUDQ©DHVD¼GHGHVWHV
prover o seu sustento, dirigir a sua educação, representá-los, ainda que nascituros,
e administrar os seus bens”.
b] O EXERCÍCIO DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS
2 H[HUF¯FLR GDV UHVSRQVDELOLGDGHV SDUHQWDLV SHUWHQFH D DPERV RV SDLV VHQGR
exercido por comum acordo e, se não existir acordo, nas situações de particular
importância, qualquer dos pais pode recorrer ao Tribunal que tentará a conciliação.
0RVWUDQGRVHHVWD FRQFLOLD©¥RLPSRVV¯YHO R MXL] RXYLU£ R ৱOKR DQWHV GH GHFLGLU
salvo quando circunstâncias ponderosas o desaconselhem.
c] DURAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS

Alterações ao regime do divórcio

2V ৱOKRV HVW¥R VXMHLWRV ¢V UHVSRQVDELOLGDGHV SDUHQWDLV DW« ¢ maioridade ou
emancipação.
 یFULDQ©DTXHPDLQGDQ¥RWLYHUcompletado dezoito anos.
& یULDQ©DSRGHVHUemancipado pelo casamento, a partir dos dezasseis anos de
idade.
d] REPRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS
As crianças são titulares de direitos, sendo porém incapazes legalmente para o seu
exercício, pelo que necessitam de quem os represente, praticando os actos que
aqueles não podem praticar.
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e] CONTEÚDO DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS
2FRQWH¼GRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUHQWDLVLQWHJUDRpoder/dever de representação
Artigo 69.º da LPCJP

GRVࣼOKRV e compreende o exercício de todos os direitos e o cumprimento de
WRGDVDVREULJD©·HVGRࣼOKR, excepto os actos puramente pessoais e aqueles que a
OHLUHৱUDTXHDFULDQ©DSRGHSUDWLFDUSHVVRDOHOLYUHPHQWHHRVDFWRVUHVSHLWDQWHVD
bens cuja administração não pertença aos pais.

OTM
Artigo 1915.º do C.C. e artigo 194.º da
O.T.M.

2.4.1.2 INIBIÇÃO E LIMITAÇÕES AO EXERCÍCIO DAS RESPONSABILIDADES
PARENTAIS
“A requerimento do MP, de qualquer parente da criança ou pessoa a cuja guarda
HOH HVWHMD FRQࣼDGR, de facto, ou de direito, pode o Tribunal decretar a inibição
do exercício das responsabilidades parentais quando qualquer dos pais infrinja
FXOSRVDPHQWHRVGHYHUHVSDUDFRPRVৱOKRVFRPJUDYHSUHMX¯]RGHVWHVRXTXDQGR
por inexperiência, enfermidade, ausência ou outras razões, se não mostrem em
condições de cumprir com aqueles”.
A inibição pode ser total ou parcial. Sendo parcial limitar-se-á à representação e
administraçãoGRVEHQVGRVৱOKRV3RGHDEUDQJHUDPERVRVSURJHQLWRUHVRXDSHQDV
XPGHOHVHUHIHULUVHDWRGRVRVৱOKRVRXDSHQDVDDOJXPRXDOJXQV$EUDQJHQGR
WRGRVRVৱOKRVHVWHQGHVHDRVTXHQDVFHUHPGHSRLVGHGHFUHWDGDHVHU£OHYDQWDGD
quando cessaram as causas que lhe deram origem.
$LQLEL©¥RVLJQLৱFDTXHDV5HVSRQVDELOLGDGHV3DUHQWDLVIRUDPUHWLUDGDVWRWDORX
SDUFLDOPHQWHSRGHQGRDLQGDHVWDLQLEL©¥RVHUSURYLVµULDRXGHৱQLWLYD
A Limitação das Responsabilidades Parentais implica a redução dos conteúdos
dessas responsabilidades concedendo as responsabilidades a outrem que não os
pais.

2.4.1.3 ENTREGA JUDICIAL DE CRIANÇA
Se as crianças abandonarem a sua casa ou dela forem retiradas, qualquer dos pais
HHPFDVRGHXUJ¬QFLDDVSHVVRDVDTXHPHOHVWHQKDPFRQৱDGRRৱOKRSRGHP
solicitar ao Tribunal o seu regresso.
A competência para decretar a entrega da criança é do Tribunal da área onde a
criança se encontrar e não o da sua residência, excepto quando forem coincidentes.
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2.4.1.4 TUTELA
a] A TUTELA TEM COMO OBJECTIVO:
A representação das crianças, na falta dos responsáveis parentais, é suprida pela
tutela.
2WXWRUWHPDVPHVPDVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHRVUHSUHVHQWDQWHVSDUHQWDLV6µSRGH
ser nomeado pelo Tribunal.
$FULDQ©DHVW£REULJDWRULDPHQWHVXMHLWDDWXWHODQDVVHJXLQWHVVLWXD©·HV
6HRVSDLVKRXYHUHPIDOHFLGR
Se estiverem inibidos do poder paternal/responsabilidades parentais quanto à
UHJ¬QFLDGDSHVVRDGRৱOKR
Se estiverem há mais de seis meses impedidos de facto de exercer o poder
SDWHUQDOUHVSRQVDELOLGDGHVSDUHQWDLV
Se forem incógnitos.
b] CARÁCTER OFICIOSO DA TUTELA
A WXWHOD«RࣼFLRVD, ou seja, o Tribunal tem a obrigação legal de decretar a tutela
ORJRTXHVHYHULৱTXHXPDGDVVLWXD©·HVDFLPDSUHYLVWDV
࠭DOTXHU HQWLGDGH DGPLQLVWUDWLYD RX MXGLFLDO, bem como os funcionários do
registo civil, que no exercício do cargo tenham conhecimento de situação na
TXDO VH MXVWLৱTXH D GHFUHWD©¥R GD WXWHOD deve comunicar o facto ao Tribunal
competente.
c] O TUTOR
2WXWRU«HQFRQWUDGRSRUUHJUDGHHQWUHIDPLOLDUHVWDQWRGRODGRSDWHUQRFRPR
materno que mais garantias dão à criança a tutelar.
Antes de ser nomeado é ouvido o Conselho de Família, constituído por duas
pessoas, por regra uma do lado do pai e outra do lado da mãe.
2.4.1.5 APADRINHAMENTO CIVIL
2apadrinhamento civil é uma relação jurídica, constituída por homologação, ou
decisão judicial, tendencialmente de carácter permanente, entre uma criança e
uma pessoa singular ou uma família que exerça os poderes e deveres próprios dos
pais e que com ela estabeleçam vínculos afectivos que permitam o seu bem-estar
e desenvolvimento.
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2.4.1.6 ADOPÇÃO
$ $GRS©¥R « R ۆY¯QFXOR MXU¯GLFR TXH ¢ VHPHOKDQ©D GD ৱOLD©¥R QDWXUDO PDV
independentemente dos laços de sangue, se estabelece legalmente entre duas
SHVVRDVQRVWHUPRVGRVDUWLJRV|HVHJXLQWHVGR&µGLJR&LYLO&&ۆ
a] REQUISITOS GERAIS
“A adopção visa realizar o superior interesse da criança e será decretada quando
apresente reais vantagens para o adoptando, se funde em motivos legítimos, não

Artigo 1586 do CCP
Artigo 1977.º do Código Civil
Português.

HQYROYDVDFULI¯FLRLQMXVWRSDUDRVRXWURVৱOKRVGRDGRSWDQWHHVHMDUD]R£YHOVXSRU
que entre o adoptante e o adoptado se estabelecerá um vínculo semelhante ao da
ৱOLD©¥RۇArtigo 1586.º do CCP
b] ENTIDADE COMPETENTE PARA DECRETAR A ADOPÇÃO
A constituição do vínculo da adopção é da competência própria e exclusiva dos Tribunais,
só podendo ser decretada por sentença judicial, por via de um processo próprio e adequado.
c] MODALIDADES DE ADOPÇÃO
([LVWHPGXDVHVS«FLHVGHDGRS©¥R$$GRS©¥R3OHQDH$GRS©¥R5HVWULWDFRQVRDQWH
a extensão dos seus efeitos.
d] CONSENTIMENTO PARA ADOPÇÃO
Para que se constitua o vínculo jurídico da adopção é necessário que seja
prestado consentimento perante o juiz, por parte das pessoas a quem a lei atribui

A mãe não pode dar o seu
consentimento antes de decorridas
seis semanas após o parto.

essa competência, ou, na ausência de consentimento, por uma decisão judicial,
comprovada que esteja a incapacidade parental manifesta para com a criança.
2FRQVHQWLPHQWRWHPGHVHUSUHVWDGRRUDOHSHVVRDOPHQWHSHUDQWHXPMXL]TXDOTXHU
Tribunal com competência em matéria de família e crianças, independentemente
da residência da criança ou das pessoas que o devam prestar.
e] QUEM PODE ADOPTAR
2&&3GHৱQHTXHPSRGHDGRSWDUठHPSUHWHQGHUDGRSWDUGHYHFRPXQLFDUHVVD
intenção ao organismo de segurança social da área da sua residência ou, na área de
Lisboa, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
f] QUEM PODE SER ADOPTADO
7RGDVDVFULDQ©DVDW«DRVDQRVRXDW«DRVDQRVGHVGHTXHWHQKDVLGRFRQৱDGR
DRDGRSWDQWHDW«DRVDQRV
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g] PROCESSO PELO QUAL A ADOPÇÃO SE PODE CONCRETIZAR
&RQৱDQ©DDGPLQLVWUDWLYD
&RQৱDQ©DMXGLFLDODSHVVRDVHOHFFLRQDGDSDUDDGRS©¥RRXLQVWLWXL©¥RFRPYLVWDD
futura adopção.
ALGUNS ASPECTOS A TER EM CONSIDERAÇÃO EM MATÉRIA DE ADOPÇÃO
٘2VSDLVW¬PRGLUHLWRHRGHYHUGHHGXFD©¥RHPDQXWHQ©¥RGRVࣱOKRVHHVWHV
Q¥RSRGHPVHUVHSDUDGRVGRVSDLVVDOYRTXDQGRHVWHVQ¥RFXPSUDPRVVHXV
Artigo 36.º/5 e 36.º/6 da CRP

GHYHUHVIXQGDPHQWDLVSDUDFRPHOHVHVHPSUHPHGLDQWHGHFLV¥RMXGLFLDOٙ

Decreto-Lei n.º 185/93, de 22 de Maio,
com as alterações introduzidas pelas:
- (Lei n.º 28/2007, de 02/08)(Lei n.º
31/2003, de 22/08) (Rect. n..º 11-C/98,
de 30/06) Decreto-Lei n.º 120/98, de
08/05) Rect. n.º 103/93, de 30/06)

Nos termos do previsto na LPCJP, as Comissões de Protecção de Crianças e
Jovens, neste guia designadas por CPCJ, comunicam ao MP as situações em que
considerem adequado o encaminhamento para a adopção.
As CPCJ dão conhecimento aos organismos da segurança social das situações de crianças
que se encontrem em alguma das situações previstas no artigo 1978.º FRQৱDQ©DFRPYLVWD
a futura adopção) e de outras situações que entendam dever encaminhar para a adopção.
&RPXQLFD©¥RDR03¢V&3&-HDRVRUJDQLVPRVGHVHJXUDQ©DVRFLDO
$VLQVWLWXL©·HVRऎFLDLVRXSDUWLFXODUHV, que tenham conhecimento de crianças em
DOJXPDGDVVLWXD©·HVSUHYLVWDVQRDUWLJR|GR&&GHYHPGDUFRQKHFLPHQWR
desse facto ao organismo de segurança social da respectiva área.
As instituições públicas e particulares de solidariedade social comunicam
obrigatoriamente, em cinco dias, às CPCJ, ou, no caso de não se encontrarem
instaladas, ao MP junto do Tribunal competente em matéria de família e de crianças,
da área da residência da criança, o acolhimento de crianças a que procederam em
TXDOTXHUGDVVLWXD©·HVSUHYLVWDVQRDUWLJR|GR&&HQRDUWLJR|GD/3&-3
࠭HPWLYHUDFULDQ©DDVHXFDUJRHPVLWXD©¥RGHSRGHUYLUDVHUDGRSWDGRGHYH
dar conhecimento da situação ao organismo de segurança social, da área da

Artigo 1978.º do CCP

residência, o qual procederá ao estudo da situação.
A selecção de pessoa, com vista à futura adopção, é efectuada pelos serviços da
segurança social da área do candidato ou na zona de Lisboa, pelos serviços da
Santa Casa da Misericórdia.
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$FRPSHW¬QFLDSDUDDSOLFD©¥RGD0HGLGDGH3URPR©¥RH3URWHF©¥RGH&RQৱDQ©Da
Pessoa seleccionada para Adopção ou a instituição com vista a futura adopção
é da competência Exclusiva dos Tribunais.
2.4.1.7 ALIMENTOS
Por alimentos entende-se tudo o que é indispensável ao sustento, habitação
H YHVWX£ULR 2V DOLPHQWRV FRPSUHHQGHP WDPE«P D LQVWUX©¥R H HGXFD©¥R GR
Artigo 2003.º Código Civil

alimentado no caso deste ser criança.

LPCJP aprovada pela Lei n.º 147/99,
de 1 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 31/2003, de 22
de Agosto

2.4.2 LEI DE PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO

Artigo 12.º da LPCJP
Artigo 3.º da LPCJP

Este ponto foca os conceitos jurídico legais mais pertinentes no âmbito da

Artigo 9.º e artigo 10.º da LPCJP

LPCJP e da LTEFRPRVTXDLVRVSURৱVVLRQDLVTXHW¬PFRPSHW¬QFLDHPPDW«ULD
de infância devem estar familiarizados.
a] ÂMBITO DE APLICAÇÃO
A LPCJP aplica-se às crianças que residam ou se encontrem em território nacional.
b] COMISSÕES DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
ۆ,QVWLWXL©·HVRৱFLDLVQ¥RMXGLFL£ULDVFRPDXWRQRPLDIXQFLRQDOTXHYLVDPSURPRYHU
os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis
de afectar a sua segurança, saúde, formação ou desenvolvimento integral”.
c] CRIANÇA OU JOVEM
ۆ$SHVVRDFRPPHQRVGHDQRVRXDSHVVRDFRPPHQRVGHDQRVTXHVROLFLWHD
FRQWLQXD©¥RGDLQWHUYHQ©¥RLQLFLDGDDQWHVGHDWLQJLURVDQRVۇ
d] OBJECTO DE INTERVENÇÃO DAS CPCJ
As CPCJ têm por objecto a promoção e protecção das crianças em perigo, por
forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral.
e] LEGITIMIDADE DE INTERVENÇÃO DAS CPCJ
'HFRUUHGDH[LVW¬QFLDGHGXDVFLUFXQVW¤QFLDVHPVLPXOW¤QHRH[LVWLUXPDsituação
de perigo para a segurança, saúde, formação ou desenvolvimento da criança
resultante da violação dos direitos da criança por falta de cumprimento dos deveres
parentais, ou de acção ou omissão de terceiros ou da própria criança a que os pais,
representante legal ou quem tenha a guarda de facto não se oponham a remover
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RSHULJRVHUSUHVWDGRRFRQVHQWLPHQWRSHORVSDLVHYHULࣼFDGDDQ¥RRSRVL©¥RGD
criança com idade igual ou superior a 12 anos, para a intervenção da CPCJ.
A competência territorial das CPCJ é restrita ao concelho ou em certos casos a
algumas freguesias de um dado concelho que seja o da residência da criança.
8P &DVR  -RDQD  8P H[HPSOR GH DXV¬QFLD GH SHULJR  ,QWHUYHQ©¥R SHODV
ECMIJ
A Joana contou à professora que um tio materno que está a viver lá em casa
tenta abusar sexualmente dela sempre que estão os dois sozinhos em casa.
$SURIHVVRUDIDORXFRPDP¥HTXHLPHGLDWDPHQWHWRPRXSURYLG¬QFLDV(VWD
falou com o irmão e obrigou-o a procurar outro sítio para viver, foi com a
Joana ao médico de família para que esta fosse vista clinicamente. Contou ao
médico o sucedido e a Joana foi encaminhada para apoio psicológico. A Escola
comunicou ao Ministério Público a situação-crime. A mãe está mais atenta
¢-RDQD&RPRWUDEDOKDDW«PXLWRWDUGHLQVFUHYHXDৱOKDQD/XGRWHFDSHUWR
de casa. Neste caso não há perigo porque a mãe se revela competente para a
protecção da criança.
f] MEDIDAS
Às crianças que se encontrem numa situação de perigo podem ser aplicadas
PHGLGDVGHSURPR©¥RHSURWHF©¥RGRVVHXVGLUHLWRVSUHYLVWDVQD/HLQ|HQHVWH
guia designadas por MPP.

Artigo 35.º da LPCJP
Artigo 56.º e 57.º da LPCJP

g] COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
A competência para aplicar as medidas de promoção e protecção às crianças em
perigo é exclusiva das CPCJ e dos Tribunais.
h] GUARDA DE FACTO
ठDOTXHUSHVVRDTXHWHQKDDVHXFXLGDGRXPDFULDQ©DHTXHQ¥RVHMDRVHXOHJDO
representante, assumindo, porém, continuadamente as funções essenciais próprias
de quem tem responsabilidades parentais.
i] ACORDO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO
Acordo de Promoção e Protecção, neste guia designado por APP, é o compromisso
reduzido a escrito entre as CPCJ, ou o Tribunal, e os pais e a criança com mais de
DQRVQRTXDOVHDVVXPHPREULJD©·HVQHFHVV£ULDVTXHUSDUDRVSDLVTXHUSDUDD
criança, e que a afastem do perigo.
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2.4.3 LEI TUTELAR EDUCATIVA
a] OBJECTO
A LTE tem por objecto a educação da criança para o direito e a sua inserção, de
forma digna e responsável, na vida em comunidade.
Lei Tutelar Educativa aprovada pela Lei
n.º 166/99, de 14 de Setembro

b] ÂMBITO DE APLICAÇÃO
A LTE aplica-se à criança,com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos,
TXHFRPHWDIDFWRTXDOLৱFDGRSHOD/HLQ|SHQDOFRPRFULPH1RFDVRGDFULDQ©D
WHU LGDGH LQIHULRU D  DQRV D LQWHUYHQ©¥R WHP OXJDU QR GRP¯QLR GR VLVWHPD GH
promoção e protecção.
c] COMPETÊNCIA
&RPSHWHDR03GLULJLURLQTX«ULWRUHODWLYRDRIDFWRTXDOLৱFDGRFRPRGRFULPH
Ao Tribunal compete a decisão da arquivamento ou de aplicação e de revisão das
medidas tutelares educativas.
d] MEDIDAS
Esta lei tem medidas educativas que vão da simples admoestação até ao
internamento da criança em centro educativo. As medidas de internamento em
Centro Educativo podem ser executadas em UHJLPHDEHUWRUHJLPHVHPLDEHUWRRX
UHJLPHIHࠫDGR.
As medidas que resultam em maior envolvimento da escola na sua concretização

Artigo 4.º LTE - Lei Tutelar Educativa

são a imposição de obrigações, a frequência de programas formativos e o
acompanhamento educativo.

2.5 LEGISLAÇÃO PENAL
No presente ponto parte-se da distinção entre Ministério Público e Tribunais
para a abordagem de alguns conceitos jurídicos que enformam o sistema judicial,
concluindo com uma breve incursão nas várias tipologias de crimes que envolvam
directa ou indirectamente crianças. Tenta-se assim, dar a conhecer aos técnicos as
condutas que preenchem os vários tipos legais de crime com vista à sua detecção e
Livro II do CP

denúncia às entidades competentes para o exercício da acção penal.
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2.5.1 O CÓDIGO PENAL – CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS
2V FULPHV SUDWLFDGRV HVSHFLDOPHQWH FRQWUDFULDQ©DVHQFRQWUDPVH GLVSHUVRV SRU
várias normas ínsitas no Código Penal, designado neste guia por CP, estando a sua
tramitação prevista no Código de Processo Penal, designado neste guia por CPP.
É da competência dos Tribunais judiciais fazer cumprir a lei e aplicar as
consequentes medidas penais àqueles que incorrerem na sua violação, nos termos
do previsto na Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais.
20LQLVW«ULR3¼EOLFRH[HUFHDDF©¥RSHQDORULHQWDGDSHORSULQF¯SLRGDOHJDOLGDGH
e, defende a legalidade, nos termos da Constituição, da Lei e do Estatuto do
Ministério Público. Compete ao MP a abertura de processo de inquérito. A
abertura do inquérito inicia-se pela notícia do crime, bastando para o efeito a
suspeita da sua prática.
Hë Û/Ô(00ÔÚ(Ó3.b¦/Ó1Ô
2LQTX«ULWRFRPSUHHQGHRFRQMXQWRGHGLOLJ¬QFLDVTXHYLVDPLQYHVWLJDUDH[LVW¬QFLD
de um crime, determinar os seus agentes, a responsabilidade destes, descobrir e
recolher as provas, em ordem à dedução de acusação.
b] CONHECIMENTO DO CRIME
2FRQKHFLPHQWRGRFULPH«OHYDGRDR03SRULQWHUP«GLRGRVórgãos de polícia
criminal, ou por particulares, através da denúncia.
Artigo 262.º do Código de Processo
Penal

Compete ao MP decidir se ainda precisa da formalização de queixa pela pessoa que

Artigo 70.º da Lei de Protecção das
Crianças e Jovens em Perigo

tem legitimidade para o fazer.
c] PARTICIPAÇÃO DOS CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇAS
ठDQGR RV IDFWRV TXH WHQKDP GHWHUPLQDGR D situação de perigo constituírem
crime, as ECMIJ/AS e as CPCJ devem comunicá-las ao MP e/ou às Entidades
Policiais, sem prejuízo das demais comunicações previstas na referida lei.
Aos técnicos, entidades e agentes que trabalham na área da infância e juventude
não lhes é exigido que conheçam toda a tipologia de crimes, contudo, é importante
que tenham o conhecimento mínimo que lhes é exigido por forma a poderem
cumprir, não só com a sua função protectora, mas também com a obrigatoriedade
de denúncia legal do crime. Perante uma situação de dúvida, deverá a situação
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ser levada ao conhecimento do MP, ao qual caberá decidir a abertura ou não do
processo de inquérito.
Artigo 70.º da LPCJP

2VFULPHVPDLVUHOHYDQWHVQDSURWHF©¥RGDVFULDQ©DVV¥RRGHviolência doméstica,
maus tratos físicos, abuso sexual e negligência grave pelas consequências que
provocam nas crianças que são alvo dos mesmos.
Também a Exploração Sexual de Crianças tem sido objecto de atenção em
vários diplomas, nomeadamente na Convenção do Conselho da Europa Contra
a Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Criança, sendo que neste contexto
se chama a particular atenção para a Lei n.º 113/2009 GH  GH 6HWHPEUR FXMR
objecto abrange a aferição da idoneidade no acesso a funções que envolvam
FRQWDFWRUHJXODUFRPFULDQ©DVHDWRPDGDGHGHFLV·HVGHFRQৱDQ©DGHFULDQ©DV
impondo a apresentação de registo criminal e prevendo o alargamento do prazo do
Convenção do Conselho da Europa
contra a Exploração Sexual e o Abuso
Sexual de Criança

FDQFHODPHQWRGHৱQLWLYRGRUHJLVWRGHVWHVFULPHV

2.5.2 RESPONSABILIDADE PENAL

Lei n.º 113/2009

2.5.2.1 DOS CRIMES CONTRA AS PESSOAS
2.5.2.2 DOS CRIMES CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA
Foram apenas seleccionados os crimes relacionados com esta matéria que se
entendem mais relevantes
a] EXPOSIÇÃO OU ABANDONO
SXQLGRFRPSHQDGHSULV¥RTXHP
&RORFDUHPSHULJRDYLGDGHRXWUDSHVVRDH[SRQGRDHPOXJDUDTXHDVXMHLWHD
XPDVLWXD©¥RGHTXHHODVµSRUVLQ¥RSRVVDGHIHQGHUVHRXDEDQGRQDQGRDVHP
defesa sempre que ao agente coubesse o dever de a guardar, vigiar ou assistir.
A pena é agravada sempre que o crime for praticado, por ascendente ou
descendente, adoptante ou adoptado da vítima e, bem assim, se do facto resultar
ofensa à integridade física grave ou a morte.
Artigo 138.º do CP

2FULPH«GHQDWXUH]DS¼EOLFDQ¥RGHSHQGHGHTXHL[DGDY¯WLPDSDUDRSURFHGLPHQWR
criminal.
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Üë 2ÓÔØ3ÓÚÔa¦01Ó
SXQLGRFRPSHQDGHSULV¥RTXHP
GH PRGR UHLWHUDGR RX Q¥R LQ৲LJLU PDXV WUDWRV I¯VLFRV RX SV¯TXLFRV LQFOXLQGR
castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais, nomeadamente ao
F¶QMXJH RX H[F¶QMXJH D SURJHQLWRU GH GHVFHQGHQWH FRPXP HP | JUDX RX D
SHVVRDSDUWLFXODUPHQWHLQGHIHVDHPUD]¥RGHLGDGHGHৱFL¬QFLDGRHQ©DJUDYLGH]
ou dependência económica, que com ele habite. A pena é agravada se este crime
IRU SUDWLFDGR FRQWUD FULDQ©D RX QD SUHVHQ©D GH FULDQ©D  DUWLJR | YLRO¬QFLD
doméstica).
c] MAUS TRATOS
SXQLGRFRPSHQDGHSULV¥RTXHP
tendo ao seu cuidado, à sua guarda, sob a sua responsabilidade da sua direcção
ou educação ou a trabalhar ao seu serviço, nomeadamente, pessoa criança, ou
SDUWLFXODUPHQWHLQGHIHVDHPUD]¥RGDLGDGHGHৱFL¬QFLDRXJUDYLGH]HOKHLQ৲LJLU
de modo reiterado ou não, maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos
Lei n.º 112/2009 de 16 de
Setembro sobre a Prevenção da
Violência Doméstica e a Protecção e
Assistência às suas Vítimas, artigo
9.º - Consentimento para o acesso aos
apoios previstos

FRUSRUDLV SULYD©·HV GD OLEHUGDGH H RIHQVDV VH[XDLV RX D WUDWDU FUXHOPHQWH D
HPSUHJDUHPDFWLYLGDGHVSHULJRVDVGHVXPDQDVRXSURLELGDVRXDVREUHFDUUHJDU
com trabalhos excessivos.
2FULPH«GHQDWXUH]DS¼EOLFDSHORTXHRSURFHGLPHQWRFULPLQDOQ¥RGHSHQGHGH
TXHL[DGDY¯WLPDSDUD DUWLJR|ڽ$ڽPDXVWUDWRV 

2.5.2.3 DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL
a] SEQUESTRO
SXQLGRFRPSHQDGHSULV¥RTXHP
detiver, prender, mantiver presa ou detida outra pessoa ou de qualquer forma
D SULYDU GD OLEHUGDGH 2 FULPH « DJUDYDGR QD PROGXUD SHQDO QRPHDGDPHQWH
quando seja praticado contra pessoa particularmente indefesa, em razão da idade,
GHৱFL¬QFLDGRHQ©DRXJUDYLGH]
2FULPH«GHQDWXUH]DS¼EOLFDQ¥RGHSHQGHQGRSRULVVRRSURFHGLPHQWRFULPLQDO
GHTXHL[DGDY¯WLPD DUWLJR|VHTXHVWUR
b] RAPTO
SXQLGRFRPSHQDGHSULV¥RTXHP
SRUPHLRGHYLRO¬QFLDDPHD©DRXDVW¼FLDUDSWDURXWUDSHVVRDFRPLQWHQ©¥RGH
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VXEPHWHUDY¯WLPDDH[WRUV¥RFRPHWHUFULPHFRQWUDDOLEHUGDGHHDXWRGHWHUPLQD©¥R
VH[XDOGDY¯WLPDREWHUUHVJDWHRXUHFRPSHQVDRXFRQVWUDQJHUDDXWRULGDGHS¼EOLFD
RXXPWHUFHLURDXPDDF©¥RRXRPLVV¥RRXDVXSRUWDUXPDDFWLYLGDGH2FULPH«
agravado na moldura penal, nomeadamente, quando seja praticado contra pessoa
SDUWLFXODUPHQWHLQGHIHVDHPUD]¥RGDLGDGHGHৱFL¬QFLDGRHQ©DRXJUDYLGH]
2.5.2.4 DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE E AUTODETERMINAÇÃO SEXUAL
a] CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL:
&RDF©¥RVH[XDODUWLJR|9LROD©¥RڽDUWLJR|$EXVRVH[XDOGHSHVVRDLQFDSD]
GHUHVLVW¬QFLDDUWLJR|$EXVRVH[XDOGHSHVVRDOLQWHUQDGDڽDUWLJR|IUDXGH
VH[XDOڽDUWLJR|SURFULD©¥RDUWLৱFLDOQ¥RFRQVHQWLGDDUW||OHQRF¯QLRڽ
DUWLJR|,PSRUWXQD©¥RVH[XDOڽDUWLJR|
b] CRIMES CONTRA A AUTODETERMINAÇÃO SEXUAL:
$EXVRVH[XDOGHFULDQ©DڽDUWLJR|$EXVRVH[XDOGHFULDQ©DVGHSHQGHQWHVڽDUWLJR
|$FWRVVH[XDLVFRPDGROHVFHQWHVڽDUWLJR|5HFXUVR¢SURVWLWXL©¥RGHFULDQ©DVڽ
DUWLJR|/HQRF¯QLRGHFULDQ©DVڽDUWLJR|3RUQRJUDৱDGHFULDQ©DVڽDUWLJR|
2.5.2.5 DOS CRIMES CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE
a] SUBTRACÇÃO DE CRIANÇA
É punido com pena de multa ou de prisãoTXHP
VXEWUDLU FULDQ©D SRU PHLR GH YLRO¬QFLD RX GH DPHD©D FRP PDO LPSRUWDQWH
GHWHUPLQDU FULDQ©D D IXJLU RX GH PRGR UHSHWLGR H LQMXVWLৱFDGRnão cumprir o
regime estabelecido para a convivência do criança na regulação do exercício das
UHVSRQVDELOLGDGHVSDUHQWDLVDRUHFXVDUDWUDVDURXGLࣼFXOWDUVLJQLࣼFDWLYDPHQWH
a sua entrega ou acolhimento.
O procedimento criminal pelos crimes
previstos nos artigos 163.º a 165.º;
167.º; 168.º e 170.º depende de queixa,
salvo se forem praticados contra a
criança ou destes resultar o suicídio ou
a morte da vítima.
O procedimento criminal pelo crime
previsto no artigo 173.º, depende de
queixa, salvo quando dele resultar
a morte – (actos sexuais com
adolescentes).

ठHP LQFXPSULU QRV WHUPRV VXSUD H[SRVWRV R HVWDEHOHFLGR QD 5HJXOD©¥R GR
Exercício das Responsabilidades Parentais pode ver a pena especialmente
atenuada quando a sua conduta tenha sido condicionada pelo respeito pela
YRQWDGHGRFULDQ©DFRPLGDGHVXSHULRUDDQRV
2SURFHGLPHQWRFULPLQDOGHSHQGHGHTXHL[D artigo 249.º - subtracção de criança).

Código Processo Penal

b] VIOLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS
3UDWLFDHVWHFULPHTXHP
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estando legalmente obrigado a prestar alimentos e em condições de o fazer, não
cumprir a obrigação no prazo de dois meses seguintes ao vencimento - quem
incorrer na prática reiterada do crime referido, pode ser sujeito inclusive à pena
de prisão.
ठHPHVWDQGROHJDOPHQWHREULJDGRDSUHVWDUDOLPHQWRVHHPFRQGL©·HVGHRID]HU
não cumprir a obrigação, pondo em perigo a satisfação, sem auxílio de terceiros,
das necessidades fundamentais de quem a eles tem direito ou quem com intenção
de não prestar alimentos, se colocar na impossibilidade de o fazer e violar a
obrigação a que está sujeito criando o perigo previsto anteriormente, (pondo em
perigo a satisfação, sem auxílio de terceiros, das necessidades fundamentais de
quem a eles tem direito) poderá ser sujeito a molduras penais mais graves. (artigo
|9LROD©¥RGDREULJD©¥RGHDOLPHQWRV
2SURFHGLPHQWRFULPLQDOGHSHQGHGHTXHL[D
No crime de natureza pública o
procedimento criminal não depende de
queixa da vítima.

2.6 REGISTO CRIMINAL
1RUHFUXWDPHQWRSDUDSURৱVV·HVHPSUHJRVIXQ©·HVRXDFWLYLGDGHVS¼EOLFDVRX
privadas, ainda que não remuneradas, cujo exercício envolva contacto regular
com crianças, a entidade recrutadora está obrigada a pedir ao candidato a
apresentação de FHUWLࣼFDGR GH UHJLVWR FULPLQDO e a ponderar a informação
Ver, também, as alíneas a) a f) do
mesmo artigo.

FRQVWDQWHGRFHUWLৱFDGRQDDIHUL©¥RGDLGRQHLGDGHGRFDQGLGDWRSDUDRH[HUF¯FLR
das funções.

Decreto-Lei n.º 12/2008, de 17 de
Janeiro - Regulamentação das Medidas
em meio natural de vida.

$V DXWRULGDGHV MXGLFL£ULDV 03 RX 7ULEXQDO  TXH QRV WHUPRV GD /HL Q| GHYDP

Artigo 3.º, da Lei n.º 113/2009, de 17
de Setembro, nomeadamente o seu n.º
4 referido ao n.º 1 e n.º 5.

decidir sobre a adopção, tutela, curatela, acolhimento familiar, apadrinhamento
FLYLO HQWUHJD JXDUGD RX FRQৱDQ©D GH FULDQ©DV RX UHJXOD©¥R GR H[HUF¯FLR GDV
responsabilidades parentais DFHGHP ¢ LQIRUPD©¥R VREUH LGHQWLࣼFD©¥R FULPLQDO
GDV SHVVRDV D TXHP D FULDQ©D SRVVD VHU FRQৱDGD como elemento da tomada
da decisão, nomeadamente para aferição da sua idoneidade. As autoridades
MXGLFL£ULDV SRGHP DLQGD DFHGHU ¢ LQIRUPD©¥R VREUH LGHQWLৱFD©¥R FULPLQDO GH
outras pessoas que coabitem com a criança.
Tratando-se de processo de promoção e protecção instaurado pela Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens, ou pela entidade que for competente, é solicitado
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ao Ministério Público o registo criminal sobre a pessoa a quem a criança possa ser
FRQৱDGDHRXSHVVRDVTXHFRPHODFRDELWHP

2.7 SIGILO PROFISSIONAL, PRIVACIDADE E PROTECÇÃO DE DADOS
A intervenção junto de crianças em perigo, ou vítimas de maus tratos, e suas famílias
deve ser efectuada no respeito pela sua intimidade, direito à imagem e reserva da
vida privada. Este princípio geral de intervenção tem implicações práticas, muito
relevantes, que devemos ter em atenção, desde logo, porque a intervenção exige o
Pontos 3.6 e 3.7.

acesso a informação sensível da esfera privada de todos os sujeitos envolvidos.
Assim, é importante ter em atençãoRVHJXLQWH
a] CONSENTIMENTO INFORMADO
Constitui exigência da intervenção que as crianças e suas famílias sejam informados
sobre os seus direitos, os motivos que determinaram a intervenção e a forma como
esta se processa, designadamente o acesso a informação de natureza privada
SDUD HIHLWRV GH GLDJQµVWLFR (VWD H[LJ¬QFLD « PDLV VHQV¯YHO QD l H l OLQKD GH

Pontos 3.6 , 3.7 e 4.2.

intervenção, pois, para além daqueles esclarecimentos, é indispensável o consenso
ou consentimento para a intervenção dos sujeitos envolvidos, de acordo, com o
respectivo patamar de intervenção em que se está a actuar.
b] CARÁCTER RESERVADO
2FDU£FWHUUHVHUYDGRGRSURFHVVRFRQVWLWXLXPFRURO£ULRGRSULQF¯SLRGDSULYDFLGDGH
(QFRQWUDVHSUHYLVWRQRDUWLJR|GD/3&-3HUHVXPLGDPHQWHWUDGX]VHQXPD
restrição do acesso à informação contida no processo de promoção e protecção
da criança. Assim, só têm direito ao acesso à informação as pessoas que têm a

Artigo 89.º da LPCJP

responsabilidade tomar decisões no processo, a criança, os seus pais, por si, ou

Ponto 4.4

por intermédio de advogado, ou, quem manifeste um interesse legítimo, mas,
neste caso, apenas mediante autorização do presidente da CPCJ ou do Juiz. Apesar
GHVWDUHJUDHVWDUDSHQDVSUHYLVWDHVSHFLৱFDPHQWHSDUDRVSURFHVVRVGHSURPR©¥R
e protecção (CPCJ e Tribunais), o apelo aos princípios e âmbito de protecção da
norma permite estende-la aos registos efectuados nos processos das entidades da
primeira linha de intervenção.
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c] GUARDA, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DADOS
Considerando a natureza sensível da informação que consta nos processos/registos,
Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro -Lei de
protecção de dados pessoais.

em matéria de protecção às crianças, é indispensável garantir-se que aqueles sejam
guardados em local seguro (ex. armário com chave) que não permita que pessoas,
que não têm legitimidade, acedam ao seu conteúdo.

Qualquer pessoa/profissional que
intervenha em processos relativos à
protecção de crianças, em qualquer
fase dos mesmos, está obrigada
a manter a total confidencialidade
sobre todos os dados, documentos e
informações que neles constem.

ڱ
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INTERVENÇÃO DOS
ESTABELECIMENTOS DE
EDUCAÇÃO, ENSINO E FORMAÇÃO
Í Prevenção primária no contexto educativo
Í Prevenção secundária no contexto
educativo
Í Prevenção terciária no contexto educativo
Í Detecção de situações de perigo
Í Os responsáveis pela actuação e
intervenção da escola
Í Uma ferramenta de detecção: os
indicadores de maus-tratos
Í Avaliação do grau de perigosidade
Í Actuação junto da criança e sua família
Í Procedimentos em situação de maustratos ou de outras situações de perigo
Í Comunicações a outras entidades com
competências em matéria de infância e
juventude ou sinalização às CPCJ
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3 INTERVENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E
ENSINO
2VHVWDEHOHFLPHQWRVGHHGXFD©¥RHHQVLQRRFXSDPXPDSRVL©¥RSULYLOHJLDGDQD
protecção à criança na medida em que a totalidade das crianças os frequentam,
GXUDQWHPXLWDVKRUDVSRUGLDHDRORQJRGHY£ULRVDQRV2VSURৱVVLRQDLVGDHGXFD©¥R
enquanto pessoas de referência para as crianças e conhecedores das características
das várias etapas do seu desenvolvimento, podem ser excelentes observadores
para a detecção de eventuais comportamentos ou atitudes que possam indiciar
situações de perigo.
De salientar que os Estabelecimentos de Educação, Ensino e Formação neste Guia
GHVLJQDGRVSRU((()V¥RRVORFDLVRQGHDFULDQ©DFULDUHOD©·HVVLJQLৱFDWLYDVQ¥R
só com os colegas, mas também com outros adultos. Muitas crianças sobrevivem
a situações familiares verdadeiramente traumáticas, graças ao apoio emocional
UHFHELGRGHXPFROHJDSURIHVVRURXRXWURSURৱVVLRQDOGHHGXFD©¥R
Frequentemente, os estabelecimentos de ensino são referenciados como o contexto
socializador mais importante para as crianças depois da família. Este trabalho
GH VRFLDOL]D©¥R WHP PDLRU VLJQLৱFDGR MXQWR GH FULDQ©DV TXH SRU XPD RX RXWUD
circunstância, não recebem na sua família de origem os cuidados que permitem a
satisfação adequada das suas necessidades.
A frequência de creches, jardins-de-infância e escola, facilita a socialização da
criança e rompe um certo isolamento em que esta possa estar imersa. Isto tornase tanto mais relevante quanto, nestas idades, a vulnerabilidade das crianças é
JUDQGHৱFDQGRSRULVVRmais expostas a eventuais situações de maus tratos ou
outras situações de perigo com consequências graves para o seu desenvolvimento.
De uma forma geral, os maus tratos nas crianças têm impactos nas dinâmicas
dos estabelecimentos de ensino sendo indispensável à criação de um bom clima
HGXFDWLYR 'HFRUUHQWH GHVWH IDFWR RV SURৱVVLRQDLV GRV HVWDEHOHFLPHQWRV GH
educação e ensino necessitam de estratégias e programas para enfrentar estas
GLৱFXOGDGHVTXHDIHFWDPRFOLPDHGXFDWLYRHDMXGDU¢LQWHJUD©¥RHLQFOXV¥RGHVWDV
crianças e das suas famílias.
Ainda existe a crença de que os maus tratos às crianças se esgotam nos maus
tratos físicos. No entanto, muitos estudos demonstram uma elevada incidência de
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outro tipo de maus tratos ou de outras situações de perigo que afectam a criança
do ponto de vista emocional e afectivo e/ou dos cuidados básicos e que, tal como
os abusos físicos, deixam importantes sequelas nas crianças, tanto a curto como
a longo prazo. Na verdade, um estudo epidemiológico recentemente levado a cabo
na Comunitat Valenciana indica que, do total de casos de maus tratos registados no
RUJDQLVPRFRPSHWHQWHFRUUHVSRQGHPDPDXVWUDWRVI¯VLFRVDPDXVWUDWRV
HPRFLRQDLVHDDEXVRVH[XDO &HQWUR5DLQKD6RৱDSDUDR(VWXGRGD9LRO¬QFLD
 2XWURHVWXGRUHFHQWHHIHFWXDGRQD$UJHQWLQDLQGLFDDLQFLG¬QFLDGHPDXV
WUDWRVHPRFLRQDLVHPGRVFDVRVGHWHFWDGRV %ULQJLRऔL $PERVRVHVWXGRV
coincidem ao referir que os maus tratos que afectam dimensões emocionais ou
afectivas das crianças são os mais complicados e difíceis de detectar e levar ao
FRQKHFLPHQWRGHRXWURVSURৱVVLRQDLV
(P 3RUWXJDO GR WRWDO GH FDVRV VLQDOL]DGRV ¢V &3&-  QR DQR GH  UHJLVWD
VH D 1HJOLJ¬QFLD FRPR D SULQFLSDO VLWXD©¥R GH SHULJR    VHJXLGD GD
Relatório da actividade das CPCJ no
ano de 2009

H[SRVL©¥RDPRGHORVGHFRPSRUWDPHQWRGHVYLDQWH  GRVPDXVWUDWRV
SVLFROµJLFRVDEXVRHPRFLRQDO  HRDEDQGRQRHVFRODU  H
GRV0DXVWUDWRVI¯VLFRV   5HODWµULRGDDFWLYLGDGHGDV&3&-QRDQRGH
&13&-5 
$VFULDQ©DVTXHVRIUHUDPDOJXPWLSRGHPDXWUDWRSRGHPৱFDUFRPVHTXHODVI¯VLFDV
emocionais e sociais. Efectivamente, existem crianças que apresentam grandes
problemas emocionais e comportamentais devido às suas experiências traumáticas
nos contextos familiares de origem.
(VWDV FULDQ©DV DSUHVHQWDP JHUDOPHQWH GLৱFXOGDGHV GH UHODFLRQDPHQWR H
LQWHJUD©¥R H QR VHX UHQGLPHQWR HVFRODU GLৱFXOWDQGR SRU YH]HV D FULD©¥R GH
um clima adequado para a aprendizagem quer a nível pessoal quer ao nível
GR JUXSRWXUPD &RP HIHLWR DV GLৱFXOGDGHV VHQWLGDV SHODV FULDQ©DV Y¯WLPDV
de algum tipo de mau trato, ou outras situações de perigo, manifestam-se por
exemplo, em atrasos no desenvolvimento físico e cognitivo, problemas de
relação, por isolamento (afastamento dos outros) ou agressividade, e de atenção
e concentração, têm consequências que se repercutem no seu rendimento
académico e no seu desenvolvimento global.
Decorre do exposto, que a vivência escolar facilita a observação de indicadores
físicos, comportamentais e escolares que podem indiciar, ou não, a ocorrência
de maus tratos, nomeadamente, negligência, abuso físico, emocional e/ou sexual.
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Importa ainda, referir que qualquer estabelecimento de educação e ensino é
também um contexto onde é possível observar e avaliar a atitude dos pais em
Ponto 3.4, 3.4.1, 3.5 e 3.6.

UHOD©¥R¢HGXFD©¥RGRVৱOKRVDSHUFHS©¥RTXHW¬PGHOHVHDVFDUDFWHU¯VWLFDVGD
interacção que mantêm com as suas crianças, assim como conhecer as características
do seu meio envolvente. Certas práticas educativas de alguns pais podem resultar
em situações de maus tratos se afectarem a criança na sua integridade física ou
SVLFROµJLFD (VWDV SU£WLFDV SDUHQWDLV GH ULVFR &HUH]R H 3RQV   SRGHP VHU
detectadas nas escolas pela observação dos efeitos que têm nas crianças através de
certos indicadores comportamentais dos pais.
A própria comunidade educativa pode oferecer o apoio e a informação necessários
à criança e à família em determinados momentos em que a mesma passa por
GLৱFXOGDGHV (VWDV DFWXD©·HV Q¥R VHQGR GD UHVSRQVDELOLGDGH H[FOXVLYD GRV
professores, são concebidas para poderem ser assumidas por todas as pessoas
envolvidas no processo educativo (professores, serviços de apoio, associações de
pais, assistentes operacionais, etc.).
A responsabilidade dos EEEF em matéria de protecção à criança consiste
fundamentalmente em prevenir de forma generalizada todo o tipo de situações
assim como detectar as crianças não só em risco mas também em perigo, avaliando
a mesma e determinando as intervenções necessárias no âmbito das suas
competências, ou, quando for necessário, intervindo articuladamente com outras
entidades com competência em matéria de infância e juventude.
As intervenções que se podem ter nesse sentido, no contexto educativo, são as
VHJXLQWHV

Ponto 3.4

 ی3RWHQFLDU RV IDFWRUHV GH SURWHF©¥R TXH SRGHP EHQHৱFLDU D FULDQ©D FRP

Artigo 7.º da LPCJP.

GLৱFXOGDGHV H D VXD IDP¯OLD FRPR SRU H[HPSOR R Y¯QFXOR DIHFWLYR HQWUH
D FULDQ©D H RV SDLV D FRQVFL¬QFLD QD IDP¯OLD GD RULJHP GDV GLৱFXOGDGHV D
PRWLYD©¥RSDUDDPXGDQ©DGHK£ELWRVHWF
 ی,GHQWLৱFDUDWHPSDGDPHQWHDVFULDQ©DVTXHVHHQFRQWUDPHPVLWXD©¥RGHULVFR
evitando assim que essas situações se agravem e se tornem de perigo, bem

Pontos 1.1, 1.3 e 1.5.

FRPRDVVLWXD©·HVM£GHSHULJR

Artigo 66.º da LPCJP.

Numerosos estudos referem que quanto mais tarde se detecta uma situação de
maus tratos, maior é a gravidade das suas consequências ao nível físico, emocional
e/ou social. Nesse sentido, a demora na detecção pode colocar reservas quanto ao
prognóstico de recuperação da criança podendo reduzir-se as probabilidades de
êxito na intervenção a realizar junto da criança e da família
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 ی$SRLDURVSDLVQDVIRUPDVGHFXLGDUHOLGDUFRPRFRPSRUWDPHQWRGDFULDQ©D
através da implementação de programas de sensibilização e formação para
Em suma: os EEEF constituem-se
como locais, por excelência, onde é
possível observar precocemente estas
situações de perigo que afectam as
necessidades básicas das crianças e
que podem passar despercebidas a
outras pessoas ou profissionais mais
próximos.

SDLVHWF
& یRPXQLFDU D VLWXD©¥R GD FULDQ©D H GD IDP¯OLD D RXWUDV (QWLGDGHV FRP
competência em matéria de infância e juventude em função das suas
necessidades, nomeadamente de saúde, acção social e outras. Esta comunicação
exige o conhecimento informado dos pais e da criança, tal como indica a Lei
GH3URWHF©¥RGH&ULDQ©DVH-RYHQVHP3HULJRQRVHX$UWLJR|
$ /3&-3 /HL GH 3URWHF©¥R GH &ULDQ©DV H -RYHQV HP 3HULJR QRV WHUPRV GR Q| 
GRDUWLJR|LQVWLWXLDFRPXQLFD©¥RREULJDWµULDSDUDTXDOTXHUSHVVRDTXHSRGH
informar as EEEF ou outra entidade do Sistema de Protecção, de uma situação de
perigo, sendo estas entidades do sistema responsáveis por agir em conformidade
com as competências que a LPCJP lhe confere.
No n.º1 do seu artigo 66.º, esta Lei, estabelece que “ࡁDOTXHU SHVVRD TXH WHQKD
conhecimento das situações previstas no artigo 3.º pode comunicá-las às entidades

N.º 1 e n.º 2 do artigo 66.º da LPCJP.

com competência em matéria de infância ou juventude, às entidades policiais, às
comissões de protecção ou às autoridades judiciárias” mesmo que essa situação não
FRQৱJXUHXPGHOLWRQHPH[LVWDDFHUWH]DGDVXDRFRUU¬QFLD
2V((()SDUDDO«PGHSRGHUHPLQWHUYLUMXQWRGDVIDP¯OLDVGDVFULDQ©DVVXMHLWDVD
maus tratos, ou outras situações de perigo, no âmbito das suas competências ou

Ponto 3.7, Figura n.º 14

em articulação com outras entidades com competência em matéria de infância e
MXYHQWXGHGHVGHTXHFRQVHQVXDOPHQWHFRPRVSDLV YHU)OX[RJUDPDQRSRQWR 
podem proporcionar, no âmbito educativo, um apoio ao aluno no contexto da sala
de aula. Efectivamente, uma educação ajustada e individualizada pode converterse numa alternativa positiva para a criança sujeita a maus tratos ou outra situação
de perigo que a ajude a reparar as suas consequências (Michelena, Pons-Salvador
\&HUH]R 
Para facilitar uma avaliação, análise e intervenção em situações de maus tratos, ou
outras situações de perigo, podem colocar-se um conjunto de questões pertinentes,
QRPHDGDPHQWH
 یठHWLSR V GHFRPSRUWDPHQWRVRXVLQDLVDFULDQ©DHVW£DPDQLIHVWDUHTXHD
impedem de progredir física, cognitiva, emocional e socialmente, tendo em
conta a sua etapa de desenvolvimento?
 ی3RGHPVHULGHQWLৱFDGDVDVFULDQ©DVPDLVYXOQHU£YHLVRXVHMDSHUWHQFHQWHVD
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JUXSRVGHULVFRM£LGHQWLৱFDGRVFRPRWHQGRPDLRUSUREDELOLGDGHGHULVFRGH
PDXVWUDWRVRXRXWUDVVLWXD©·HVGHSHULJR HJFRPGHৱFL¬QFLDLQFDSDFLGDGHV
com doença crónica, violência familiar, toxicodependência, alcoolismo, etc.).
 یठDLVRVREVW£FXORVDQ¯YHOGDIDP¯OLDHGRPHLRTXHLPSHGHPDFULDQ©DGH
progredir física, cognitiva, emocional e socialmente?
 یठHUHFXUVRVGRV((()HRXWURVVXSOHPHQWDUHVQRPHDGDPHQWHGDV$XWDUTXLDV
e da comunidade, estão disponíveis para minimizar esses obstáculos?
A abordagem à complexidade inerente aos maus tratos, ou outras situações de
perigo, às crianças, implica necessariamente estratégias de intervenção que tenham
em conta os três tipos de actuações de carácter preventivo - Prevenção primária,
secundária e terciária.
Pontos 3.1, 3.2 e 3.3

ठDQGRXPDFULDQ©D«Y¯WLPDGHPDXVWUDWRVRXHVW£QXPDsituação de perigo,
o procedimento a colocar em prática implica uma metodologia de trabalho que
UHFRQKHFHKDELWXDOPHQWHIDVHVUH৲HFWLGDVQDOLWHUDWXUDGDHVSHFLDOLGDGH
 یFase de detecção/sinalização.
ُ )DVHGHDYDOLD©¥RHWRPDGDGHGHFLV·HV

Ponto 3.4

ُ )DVHGHLQWHUYHQ©¥RHىIROORZXS” ou monitorização.

Ficha de Sinalização
Pontos 3.5, 3.6 e 3.7

+£TXHWHUHPFRQWDTXHDSHVDUGHVHGHVFUHYHURSURFHGLPHQWRGLYLGLQGRRHP
IDVHVQ¥RVLJQLࣼFD que o mesmo não possa ser posto em prática com agilidade
e rapidez, especialmente quando se está em presença de uma situação clara de
perigo.

3.1 PREVENÇÃO PRIMÁRIA NO CONTEXTO EDUCATIVO
1DOLQKDGDGHࣼQL©¥RSURSRVWDQRSRQWRSRGHPRVGL]HUTXHDSUHYHQ©¥R
primária inclui acções desenvolvidas no contexto educativo, quer pelos EEEF
quer por estes em cooperação com outras entidades, dirigidas a todas as crianças e
jovens e até às suas famílias, sem qualquer distinção, com o objectivo de promover
o seu bem-estar e de evitar casos de risco e perigo, por exemplo, ensinando as
crianças, além das matérias programadas para as disciplinas, outras competências
necessárias à prevenção de maus tratos.
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Com o mesmo objectivo podem considerar-se igualmente acções que promovam
a melhoria das competências parentais, nomeadamente um conhecimento mais
aprofundado daquilo que caracteriza cada estádio de desenvolvimento das crianças
e dos jovens.
Pelas suas características os EEEF oferecem vantagens na implementação de
actuações de carácter preventivo
 ی$VFULDQ©DVSDVVDPPXLWRWHPSRQRVHVWDEHOHFLPHQWRVGHHGXFD©¥RHHQVLQR
 ی$H[LVW¬QFLDGHpessoal técnico treinado e com formação adequada,
 ی2VGRFHQWHVHUHVWDQWHVSURৱVVLRQDLVGRV((()W¬PPDLVDFHVVR¢VFULDQ©DVH
DRVSDLVFRPSDUDWLYDPHQWHDSURৱVVLRQDLVGHRXWUDVLQVWLWXL©·HV
 ی$LGDGHGDVFULDQ©DVWRUQDDVUHFHSWLYDV¢PXGDQ©DGHDWLWXGHVH¢DTXLVL©¥R
QRYRVYDORUHVHK£ELWRV
 ی0DLRUHৱF£FLDRVSURJUDPDVDSOLFDGRVQXPFRQWH[WRHGXFDWLYRDSUHVHQWDP
XPDHৱFL¬QFLDDORQJRSUD]RPXLWRPDLRUQDUHGX©¥RGRLPSDFWRGDVVLWXD©·HV
GHSHULJRQDVFULDQ©DV 3OXPPHU FRPSDUDWLYDPHQWHDXPSURJUDPDV
implementados por outras organizações, quer nos EEEF quer na comunidade.
 ی0HQRU HVWLJPDWL]D©¥R GDV FULDQ©DV H GDV IDP¯OLDV FRPSDUDWLYDPHQWH D
programas aplicados noutros contextos.
É possível desenhar e implementar nos EEEF programas de prevenção primária,
dirigidos ao conjunto da comunidade educativa, que visem reduzir a incidência
www.educacaoparatodos.org

de maus tratos e outras situações de risco e perigo, não se focando apenas em
problemas como o absentismo, o insucesso escolar e o bullying.

Comunidade educativa:

Também as CPCJ, na sua modalidade alargada, “(…) em articulação com a rede

O conjunto de actores implicados
directamente no funcionamento da
escola (professores, direcção, alunos
e membros dos órgãos do EEEF), bem
como actores indirectamente ligados,
como os pais, os representantes
das autoridades locais e do mundo
económico e social local, etc..

social e outros programas e projectos comunitários, têm um papel central na
promoção de uma política de prevenção primária essencial a um salto qualitativo
fundamental no domínio de uma cultura do reconhecimento e efectivação dos
GLUHLWRVGDFULDQ©DFRPSDW¯YHOFRPRVGHVDৱRVFLYLOL]DFLRQDLVGRQRVVRWHPSRHSRU
isso indispensável ao futuro de cada comunidade (…)” (A. Leandro e R. Carvalho,
FRPXQLFD©·HVSHVVRDLVH 
De salientar que, ao nível das CPCJ, a Educação tem um representante integrante
da modalidade alargada. Desta forma as acções de prevenção primária de todos os
WLSRVGHPDXVWUDWRVHVLWXD©·HVGHSHULJREHQHৱFLDPFODUDPHQWHGDERDDUWLFXOD©¥R
entre este elemento e todas as escolas no respectivo concelho. Também o Protocolo
HVWDEHOHFLGRHPGH-XQKRGHHQWUHR0LQLVW«ULRVGR7UDEDOKRH6ROLGDULHGDGH
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6RFLDOHR0LQLVW«ULRGD(GXFD©¥RTXHLQVWLWXLDৱJXUDGHXPSURIHVVRUWXWRUFRP
IXQ©·HV YHU3URWRFROR$QH[R' GHৱQLGDVQRTXHUHVSHLWD¢SUHYHQ©¥RSULP£ULD
Ponto 4.1.1

é, também, um elemento fundamental na colaboração com os EEEF nestas acções

Protocolo entre o Ministério do
Trabalho e Solidariedade Social e o
Ministério da Educação, Anexo H

de prevenção.
Para se implementar programas de actuação preventiva de carácter primário nos
EEEF é necessário ter em conta os seguintes aspectos, entre outros
 ی2SURMHFWRHGXFDWLYR
 ی$VPXGDQ©DVQRDPELHQWHSURYRFDGDVSHODLPSOHPHQWD©¥RGRVSURJUDPDV
 ی$IRUPD©¥RGRVGRFHQWHVHGRVUHVWDQWHVSURৱVVLRQDLV
A aplicação destes programas de prevenção, em qualquer âmbito de actuação
FRORFDDOJXQVGHVDৱRV¢FRPXQLGDGHHGXFDWLYDPDVTXHSRGHPVHUXOWUDSDVVDGRV
com o envolvimento dos necessário recursos humanos e materiais.
Frequentemente alude-se ao facto de muitos docentes se encontrarem
VREUHFDUUHJDGRV SHOD GLৱFXOGDGH GH FXPSULU RV SURJUDPDV FXUULFXODUHV H DR
PHVPRWHPSRWHUHPGHDWHQGHUHPLQRUDUDVGLৱFXOGDGHVGRVDOXQRV7DPE«P
é frequente considerarem-se os currículos dos alunos actualmente demasiado
extensos.
$SHVDUGHVWDVGLৱFXOGDGHVHPPXLWRVDJUXSDPHQWRVHVFRODVHVW¥RDVHUUHDOL]DGDV
experiências interessantes nesta matéria. Algumas dessas experiências demonstram
que é possível incluir nos currículos escolares componentes de prevenção dos
maus tratos ou outras situações de perigo, através de temas transversais, como
a educação para a saúde, a educação para a cidadania, da educação sexual, da
educação para o consumo, etc. ou através de programas de desenvolvimento de
FRPSHW¬QFLDVSHVVRDLVHVRFLDLVHDPHGLD©¥RGHFRQ৲LWRV
Alguns destes programas destinam-se a promover o desenvolvimento de dimensões
da personalidade e favorecem o bem-estar e o comportamento pró-social do
LQGLY¯GXRQRPHDGDPHQWHDQ¯YHO
' یDSRWHQFLD©¥RGDDXWRHVWLPD
' یRVHQWLPHQWRGHDXWRHৱF£FLDHRlocusGHFRQWURORLQWHUQR
' یRVSURFHVVRVFRJQLWLYRVTXHIDYRUHFHPRFRPSRUWDPHQWRSUµVRFLDO
' یRMX¯]RPRUDOH«WLFR
' یRVFRPSRUWDPHQWRVVRFLDOPHQWHFRPSHWHQWHV
' یDHGXFD©¥RVH[XDO
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' یDSUHYHQ©¥RGHFRPSRUWDPHQWRVGHULVFR
' یDSUHYHQ©¥RGDGLVFULPLQD©¥RVH[XDOHUDFLDO
' یDUHVROX©¥RGHFRQ৲LWRVHYLRO¬QFLDHPJHUDO
' یDSRWHQFLD©¥RGHXPHVWLORGHYLGDVDXG£YHO
' یDHGXFD©¥RSDUDRFRQVXPR
' یRVFRPSRUWDPHQWRVVRFLDLVLQGHVHM£YHLV
' یRFRQWURORGDDJUHVVLYLGDGH
' یDSURPR©¥RGDVUHOD©·HVDPRURVDVSRVLWLYDV
' یDSDUHQWDOLGDGHUHVSRQV£YHOHSRVLWLYD
' یDHPSDWLD
' یDSUHYHQ©¥RGHGURJDV
' یDSUHYHQ©¥RGHJUDYLGH]QDDGROHVF¬QFLD
Em seguida apresenta-se algumas das intervenções de carácter preventivo
como exemplos de iniciativas que estão a ser implementadas com êxito nos
estabelecimentos de ensino, ou que podem vir a ser implementadas no futuro.

3.1.1 PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL"
Cada vez mais o conceito de “inteligência emocional” adquire maior força como
construto relevante na aquisição de competências emocionais que contribuem para
Dissertação de mestrado em
Psicologia Clínica e da Saúde: "Estudo
sobre a eficácia de um Programa de
Inteligência Emocional no auto-conceito
de alunos do 2º ano do ensino básico"
- incluído no anexo II do Programa de
Inteligência Emocional "Aprender com
Coração" - de Márcia Sofia de Freitas.

RSOHQRGHVHQYROYLPHQWRGHXPDFULDQ©DRXMRYHP8PGRVSULQFLSDLVGLYXOJDGRUHV
GHVWHFRQFHLWRRLQYHVWLJDGRU'DQLHO*ROHPDQ  UHIHUHۆGXUDQWHPXLWRWHPSR
RVHGXFDGRUHVHVWLYHUDPSUHRFXSDGRVFRPDVGHৱFLHQWHVTXDOLৱFD©·HVGRVDOXQRV
em áreas como a matemática, a linguagem, etc., mas agora estão a aperceberse de que existe uma carência muito mais premente, as competências sociais e
emocionais.
Este interesse crescente pela esfera emocional deve-se ao aumento de incidentes
graves entre os estudantes, designadamente problemas de disciplina, de absentismo,
de agressividade ou intimidação entre colegas, de um maior consumo de drogas
numa idade mais precoce, etc., evidenciando problemas pessoais, interpessoais,
familiares e de integração que afectam o clima dos estabelecimentos de ensino e o
rendimento académico.
Estudos realizados corroboram uma clara diminuição do grau de competência
emocional dos jovens, observando-se uma maior tendência para o seu isolamento,
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excesso de medos e preocupações, nervosismo e tristeza, desobediência e
agressividade, recurso à mentira, etc.
Neste contexto, as relações interpessoais na infância e adolescência consideramse uma área de especial relevância, sobretudo no que se refere à prevenção, pois
já se concluiu que a competência social é um dos factores que melhor explica a
adaptação social das crianças ao ambiente. Determinadas actuações de prevenção
a este nível ensinam as crianças a conhecerem as suas próprias emoções e as
emoções alheias e a adquirirem mais competências de relacionamento social de
auto-protecção e resiliência.
Algumas experiências a nível internacional incluem estes programas de
DOIDEHWL]D©¥RGDVHPR©·HVV¥RDVVHJXLQWHV
 ی$XWRFRQWURORHPRFLRQDORXFRQKHFLPHQWRGDVSUµSULDVHPR©·HV&DSDFLGDGH
SDUDFRQWURODUDVHPR©·HV
( یPSDWLDRXUHFRQKHFLPHQWRGDVHPR©·HVDOKHLDV
& یRQWURORHDERDJHVW¥RGDVUHOD©·HVFRPRVGHPDLV
2VSURJUDPDVGHSUHYHQ©¥RSULP£ULDV¥RPXLWRPDLVHৱFD]HVTXDQGRHQVLQDPXP
JUXSRHVSHF¯ৱFRGHFRPSHW¬QFLDVHPRFLRQDLVHVRFLDLV SH[FRQWURORGHLPSXOVRV
controlo da ansiedade, etc.)

3.1.2 PROGRAMAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA ESCOLA
Tal como no domínio da comunicação se assumiu a máxima de que “é impossível
não comunicar”, no âmbito das relações entre as pessoas pode-se dizer que “é
LPSRVV¯YHOQ¥RWHUFRQ৲LWRVۇ3RUWDQWRDWDUHIDSULRULW£ULDGRV((()Q¥R«HOLPLQDU
DH[LVW¬QFLDGRVFRQ৲LWRVPDVSRVVLELOLWDUDVXDUHVROX©¥RDGHTXDGDHMXVWDGRV
mesmos.
8PGRVP«WRGRVPDLVXWLOL]DGRSDUDSUHYHQLUHUHVROYHUDYLRO¬QFLDQDVHVFRODV
é a mediação, que consiste num “método pelo qual as duas partes em oposição
recorrem voluntariamente a uma terceira pessoa imparcial, o mediador, para
FKHJDUDXPDFRUGRVDWLVIDWµULR ۇ7RUUHJR 
6HJXQGR %ULQJLRऔL   H[LVWHP DOJXQV PRGHORV GH PHGLD©¥R TXH SRGHP VHU
LPSOHPHQWDGRVQRVHVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRHQWUHRVTXDLVRVVHJXLQWHV
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 یConselheiros entre Pares 3HHU&RXQVHOORU DOXQRVTXHVHYROXQWDULDPSDUD
VHUFRQVHOKHLURVRXPHGLDGRUHVGHRXWURVFROHJDV
 یMediadoresXPJUXSRGHDOXQRVRXSURIHVVRUHVHVSHFLDOL]DGRVHPPHGLD©¥R
HPFDVRVGHFRQ৲LWRV
 یMediadores de recreioXPJUXSRGHDOXQRVGHFXUVRVVXSHULRUHVVXSHUYLVLRQD
RVUHFUHLRVHDFWXDFRPRPHGLDGRUHVQRVSRVV¯YHLVFRQ৲LWRV([HPSOR!,$&
 یIrmão mais velho/TutoresRVDOXQRVGHFXUVRVVXSHULRUHVHQFDUUHJDPVHGH
DMXGDURVUHF«PFKHJDGRV¢HVFROD([HPSOR!3URJUDPDHVFROKDV
8PDHVWUDW«JLDQDIRUPD©¥RGHPHGLDGRUHVFRQVLVWHPHPGDUIRUPD©¥RDFHUWRV
HOHPHQWRV GRV ((() SDUD HP FDVRV GH FRQ৲LWR VHUHP FDSD]HV GH UHVROYHU RV
SUREOHPDV (VWHV IRUPD©¥R « UHDOL]DGD HP ۆFDVFDWD ۇXP HVSHFLDOLVWD H[WHUQR DR
VLVWHPD WUHLQD HVSHFLৱFDPHQWH HOHPHQWRV GD HVFROD TXH SRU VXD YH] WUHLQDP
outros elementos, e estes, as crianças.
Em geral, os programas de mediação focam os seguintes temas (García y Martínez,
 
& یOLPDGDVDODGHDXOD
( یVWLPXOD©¥R GR SHQVDPHQWR UH৲H[LYR H GH FDSDFLGDGHV GH UHVROX©¥R GH
SUREOHPDV
( یVWLPXOD©¥RGDFDSDFLGDGHSDUDWUDEDOKDUHPHTXLSDHFRRSHUDU
3.1.3 PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DA AGRESSIVIDADE E DA VIOLÊNCIA
ENTRE PARES
$PHUDDSOLFD©¥RGHPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVUHYHODVHSRXFRHৱFD]SDUDFRPEDWHURV
problemas de agressividade e violência entre crianças. Este fenómeno requer, para
além da adopção de medidas correctivas ou disciplinares proporcionais ao carácter
das infracções, a aplicação de estratégias de prevenção centradas nas componentes
emocionais, cognitivas e comportamentais das crianças.
Alguns dos factores que aumentam a probabilidade de ocorrerem agressões nas
HVFRODVV¥R )HUQ£QGH] 
( یOHYDGRQ¼PHURGHDOXQRVSRUWXUPD
 ی3RXFDRXHVFDVVDVXSHUYLV¥RQRVUHFUHLRV
) یDOWDGHDSRLR¢Y¯WLPDSRUSDUWHGRVFROHJDV
 ی$XV¬QFLDGHQRUPDVGHFRQYLY¬QFLDGHGLVFLSOLQDRXIDOWDGHHVSHFLৱFD©¥R
GDVPHVPDV
' یHVFRQKHFLPHQWR GRV UHJXODPHQWRV LQWHUQRV H GD VXMHL©¥R GDV DF©·HV GRV

98

| Promoção e Protecção dos Direitos da Crianças |

MRYHQVHQWUHRVDQRVDPHGLGDVGH(GXFD©¥RSDUDR'LUHLWRFRQVLJQDGDV
na Lei Tutelar Educativa.
Ponto 2.1.2.5 e ponto 2.4.3

 ی$XV¬QFLDGHFDQDLVGHFRPXQLFD©¥RHQWUHSURIHVVRUHVDOXQRVHRXWURVHOHPHQWRV

www.cnpcjr.pt

) یDOWDGHFRHV¥RHFRRUGHQD©¥RHQWUHSURIHVVRUHV
' یLVFLSOLQDH[FHVVLYDPHQWHSHUPLVVLYDRXU¯JLGD
2VSURJUDPDVSDUDSUHYHQLUDDJUHVVLYLGDGHHDYLRO¬QFLDHQWUHSDUHVQRSUµSULR
estabelecimento de ensino, podem não só ser dirigidos à totalidade das crianças
escolarizadas, como também às crianças em situação de risco ou perigo.
É importante salientar que na concepção dos programas é imprescíndivel rever o
FRQWH[WRHPTXHRFRUUHPRVFRQ৲LWRVTXHFRQGX]HP¢YLRO¬QFLD
9DPRVDSUHVHQWDUDOJXQVGRVSULQFLSDLVWHPDVIRFDGRVHPDOJXQVGHVVHVSURJUDPDV
 ی$Q£OLVHGRVLVWHPDGHFUHQ©DVGHSURIHVVRUHVDOXQRVHUHVWDQWHSHVVRDOGDV
escolas acerca do que é a violência e do que é um comportamento tolerável
*ROHPDQ)HUQ£QGH] 
 ی1RUPDVGHGLVFLSOLQDHPYLJRU *ROHPDQ)HUQ£QGH] FRQVWDQWHVQR
Regulamento Interno do Agrupamento/Escola, e no Estatuto do Aluno, o grau de
FRQKHFLPHQWRGDVPHVPDVSRUSDUWHGRVDOXQRVHGRVSURৱVVLRQDLVGDHGXFD©¥R
e a consistência da sua aplicação assim como as abrangidas pela Lei Tutelar
Educativa. Todas as crianças têm direito à participação em todas as decisões
que lhes digam respeito, e a esse propósito é positivo um enquadramento do
comportamento das mesmas por regras de construção partilhada, em que os
PHVPRVVHUHYHMDPUHIRU©DQGRRVHXVHQWLGRGHUHVSRQVDELOLGDGH
 ی5H৲H[¥RDFHUFDGRVFRPSRUWDPHQWRVGHVHM£YHLVRXLQGHVHM£YHLVGRVYDORUHV
da cooperação, etc.
*ROHPDQ   H )HUQ£QGH]   FRQVLGHUDP TXH DV DFWLYLGDGHV TXH XWLOL]DP
PHLRV DXGLRYLVXDLV GRFXPHQWDLV SHO¯FXODV HWF  IDFLOLWDP D UH৲H[¥R H R GHEDWH
sobre a violência.
3.1.4. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

Site da DGIDC - educação para a
saúde

Em contexto escolar, a Educação para a Saúde consiste em dotar as crianças e os
jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar
decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem
como a saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel interventivo,

99

| Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças |

estimulando um espírito crítico e construtivo verdadeiro pressuposto do exercício
de uma cidadania activa. A aquisição destas competências pode também contribuir
SDUD D SUHYHQ©¥R GDV VLWXD©·HV GH SHULJRV FRQVLJQDGDV QD /HL GH 3URWHF©¥R 2
desenvolvimento das acções na vertente da Promoção e Educação para a Saúde
foi previsto nos termos do Despacho do Senhor Secretário de Estado da Educação,
GHGH6HWHPEURGHTXHGHৱQHDV£UHDVSULRULW£ULDV TXHDRFOLFDUSRGHP
FRQVXOWDU VHQGRFRQVLGHUDGDVDVVHJXLQWHVWHP£WLFDVSULRULW£ULDVD DOLPHQWD©¥R
H DFWLYLGDGH I¯VLFD E  FRQVXPR GH VXEVW¤QFLDV SVLFR DFWLYDV F  VH[XDOLGDGH G 
LQIHF©·HVVH[XDOPHQWHWUDQVPLVV¯YHLVGHVLJQDGDPHQWH9,+6LGDH YLRO¬QFLDHP
meio escolar. No quadro da autonomia dos EEE o Projecto Educativo deve ser
FRQFHELGRGHDFRUGRFRPDVSULRULGDGHVLGHQWLৱFDGDVQXPDFRODERUD©¥RFRQMXQWD
com os Centros de Saúde e em articulação com as famílias dos alunos. Encontra-se
online “Educação para a Saúde em Meio Escolar”, alojada na Plataforma Moodle
da DGIDC, de acesso disponível a Estabelecimentos de Educação e Ensino e aos
SURৱVVLRQDLVGDHGXFD©¥R

3.2 PREVENÇÃO SECUNDÁRIA NO CONTEXTO EDUCATIVO
7HQGR HP FRQWD D GHࣼQL©¥R M£ UHIHULGD QR SRQWR  SRGHPRV GL]HU TXH V¥R
acções de prevenção secundária as que são desenvolvidas no contexto educativo
pela escola ou por esta em cooperação com outras entidades dirigidas às crianças
que apresentam factores de risco, minimizando as suas consequências e prevenindo
a ocorrência de maus tratos.
Estes acções podem ou não integrar programas estruturados enquadrados no
projecto curricular de turma ou da escola, nas áreas curriculares não disciplinares,
por exemplo, no plano de actividades ou nas actividades desenvolvidas pelos serviços
de psicologia e orientação em colaboração com outras entidades com competência
em matéria de infância e juventude, nomeadamente os serviços de acção social local,
serviços de saúde (através dos núcleos de infância e juventude dos centros de saúde
e dos hospitais), ACIDI (no que concerne a apoio a imigrantes), IEFP através de
FRQWDFWRVSULYLOHJLDGRVSDUDHQFDPLQKDPHQWRSDUDFXUVRVGHIRUPD©¥RSURৱVVLRQDO
No referido Protocolo de Cooperação o representante da Educação ou professorProtocolo, cláusula 3 no anexo H.

turor é, também, um elemento fundamental na colaboração com os EEEF nas acções
de prevenção secundária nomeadamente na elaboração de planos de intervenção
HVSHF¯ৱFRVHVHXDFRPSDQKDPHQWR

100

| Promoção e Protecção dos Direitos da Crianças |

Alguns programas de prevenção dirigidos a certas problemáticas estão estruturados
de tal forma que podem ser aplicados simultaneamente como fazendo parte de
acção de prevenção primária, quando dirigidos a toda uma população ou, pelo
contrário, quando são aplicados em grupos de risco.
São exemplos de acções de prevenção secundária a realizar em contexto escolar
DVVHJXLQWHV
Programa Escolhas

 ی$SRLR H DFRQVHOKDPHQWR ¢V FULDQ©DV H IDP¯OLDV TXH HYLGHQFLDP IDFWRUHV GH
risco, nomeadamente facultando informações e sensibilizando os pais para
as necessidades das crianças e para as possíveis acções para responder e
PHOKRUDUDVDWLVID©¥RGDVPHVPDV
 ی$F©·HVSDUDPLQRUDURXFRPSHQVDURDWUDVRDFDG«PLFRGDVFULDQ©DVDWUDY«V
GDDSOLFD©¥RGDVPHGLGDVFRQVWDQWHVQR'HVSDFKR1RUPDWLYRQ|GH
GH1RYHPEURHQYROYHQGRRVGLIHUHQWHVSURৱVVLRQDLVDWUDY«VGDVDYDOLD©·HV
e intervenções efectuadas nomeadamente pelos psicólogos e outros técnicos.
([HPSORVGHSURJUDPDVGHSUHYHQ©¥RVHFXQG£ULD3URMHFWRHVFROKDV

3.3 PREVENÇÃO TERCIÁRIA NO CONTEXTO EDUCATIVO
1RSRQWRM£VHGHࣼQLXRFRQFHLWRGHSUHYHQ©¥RWHUFL£ULDFRPR acções que
se destinam a crianças afectadas por qualquer tipo de maus tratos ou outras
situações de perigo, com intuito de a proteger. Visam, tanto quanto possível,
minorar o impacto da situação vivida pela criança impedindo a recidiva e o seu
prolongamento no tempo, com consequências negativas para as crianças. Assim,
estas actuações têm um carácter marcadamente reparador/reabilitador.
São exemplos de acções de prevenção terciária a realizar em contexto escolar as
VHJXLQWHV
 ی$ LQWHJUD©¥R GH DOXQRV em abandono escolar em Percursos Curriculares
Ponto 1.3.6.2

$OWHUQDWLYRVHPWXUPDVGH3,()RXRXWUDVPHGLGDVHGXFDWLYDVLQWHJUDGRUDV

Programa Piec

 یApoio PsicológicoHPFRQWH[WRHVFRODUDFULDQ©DVY¯WLPDVGHPDXVWUDWRV
 ی3URJUDPDVGHDSRLRDFULDQ©DVvítimas de “bullying” assim como programas
TXHYLVHPRDFRPSDQKDPHQWRGHFULDQ©DVDJUHVVRUDV *ROHPDQ 
یJunto das crianças vítimas - Treino em competências sociais e de autoSURWHF©¥R$SRLRSVLFROµJLFRHLQWHJUD©¥RFRPRVFROHJDV
یJunto das crianças agressoras - Ensino da interpretação dos sinais e de
OLQJXDJHP Q¥R YHUEDO FRQKHFLPHQWR GDV SUµSULDV VHQVD©·HV FRUSRUDLV
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(QVLQRGD HPSDWLD FRORFDUVHQR OXJDU GR RXWUR  (QVLQRGH DOWHUQDWLYDV
SDUDUHVROYHURVFRQ৲LWRVVHPDJUHVV¥R
 ی$FRPSDQKDPHQWRLQGLYLGXDOL]DGRGHFULDQ©DVFRPmedidas aplicadas pelas
&3&-RXSHORV7ULEXQDLV
 ی$V&3&-QDVXDPRGDOLGDGHUHVWULWDDFWXDPDRQ¯YHOGDSUHYHQ©¥RWHUFL£ULD
LPCJP

em situações de maus tratos e outras situações de perigo que exigem também

Decreto-Lei n.º 12/2008
regulamentação das medidas em meio
natural de vida.

a participação das entidades com competência em matéria de infância e
MXYHQWXGH H HVSHFLৱFDPHQWH RV ((() QD H[HFX©¥R H DFRPSDQKDPHQWR GDV
medidas de protecção aplicadas. As intervenções no âmbito de Procedimentos
GH(PHUJ¬QFLDDRDEULJRGRDUWLJR|GD/3&-3

RESPONSABILIDADES DAS EEEF
ÍPotenciação dos factores de protecção que podem beneficiar todas
as crianças e suas famílias.
ÍIdentificação precoce das crianças que se encontram em situação de
risco e intervindo dentro das suas competências, evitando assim que
essas situações se agravem e se tornem de perigo. Apoio aos pais
em aspectos de cuidado e da forma de lidar com as necessidades da
criança.
ÍReferenciação da criança e da família, (com o seu conhecimento
informado), a outras Entidades com competência em Matéria de
Infância e Juventude em função das suas necessidades,
nomeadamente de saúde, acção social e outras.
ÍIntervenção nas situações de maus-tratos e outras situações de
perigo. Depois de esgotada esta intervenção e permanecendo o
perigo, sinalização à CPCJ.
ÍAcompanhamento das crianças com Processos de Promoção e
Protecção de acordo com as orientações da CPCJ ou do Tribunal.
ÍEm caso de grave suspeita ou de confirmação de crime de
maus-tratos accionar o procedimento de actuação e sinalização à
polícia ou Ministério Público.

Figura nº 7 – Exemplos de Acções de Prevenção Primária, Secundária eTerciária dos EEEF
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RESPONSABILIDADES DOS EEEF*
ÍInformar os Pais em geral sobre os deveres da Escola relativamente
à Protecção da criança dando conhecimento destes deveres no
Projecto Educativo, no Regulamento Interno ou ainda através da
realização de reuniões de pais e de outras actividades;
ÍGarantir a aplicação as regras de partilha de informação
salvaguardem tanto quanto possível o direito da criança e da sua
família é reserva da vida privada, sem prejuízo da protecção a que
aqueles têm direito;
ÍProcurar garantir que todas as crianças sabem e se sentem à
vontade para procurar um adulto na escola quando algo as preocupa;
ÍFormar todos os profissionais no âmbito do Sistema de Promoção e
Protecção. Formação inicial e Formação contínua. Creditação de
acções;
ÍPropôr, eventualmente com outros EEEF do concelho e de uma
forma consensual, a indicação de um docente para assumir as
funções de representante da Educação/ professor-tutor na CPCJ;
ÍEstabelecer em cada EEEF pelo menos um profissional com
particulares responsabilidades na protecção à infância e juventude
que apoie os restantes profissionais nas suas obrigações.
*Estabelecimentos de Educação, Ensino e Formação

Figura nº 8 – Responsabilidades dos EEEF

RESPONSABILIDADES DE TODOS OS PROFISSIONAIS DOS EEEF
ÍConhecer o funcionamento do Sistema de Protecção e os princípios
determinados pela LPCJP. Aplicar estes princípios na sua actuação
em situações de risco e perigo. Conhecer as competências de
intervenção das outras entidades de primeira linha;
ÍParticipar em projectos de prevenção primária de situações de
maus-tratos e outros tipos de perigo;
ÍConhecer e estar alerta relativamente aos indicadores de
maus-tratos;
ÍDirigir-se correctamente á criança e aos pais em situações de risco e
perigo. Informá-los de tudo o que lhes diz respeito e trabalhar com
eles cooperativamente, propondo mudanças realistas e
concretizáveis quando necessárias;
ÍPartilhar a informação estritamente necessária sobre as situações
de risco e perigo com o mínimo de número de pessoas e ajudar a
analisar essa informação de forma a proceder a um diagnóstico das
necessidades da criança e da família;
ÍContribuir para qualquer acção que venha a ser necessária para
proteger de acordo com a Lei de Protecção.

Figura nº 9 – Responsabilidades dos profissionais dos EEEF
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3.4 DETECÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERIGO E RESPONSÁVEIS PELA
ACTUAÇÃO JUNTO DA CRIANÇA E DA FAMILIA
Neste capítulo são abordados os aspectos mais relevantes da detecção de situações
de perigo, da forma como abordar a criança e a família, da avaliação e dos
procedimentos a desenvolver para uma correcta intervenção protectora.
A detecção de potenciais situações de perigo constitui o requisito necessário
para que se desencadeie a intervenção. Consiste em UHFRQKHFHU RX LGHQWLࣼFDU
sinais que indiciam a suspeita da existência de situações de maus tratos às crianças.
$ LGHQWLৱFD©¥R GHVWDV VLWXD©·HV WRUQDVH SRVV¯YHO DWUDY«V GR FRQKHFLPHQWR GRV
indicadores que apontam para a não satisfação das necessidades básicas da criança
ou para a possibilidade de a sua integridade física ou psicológica estar em perigo.
Como já referimos, os EEEF são um local privilegiado para a observação de
comportamentos ou indicadores de perigo das crianças. A observação sistemática e
Ponto 3.4.2

quotidiana das crianças permite avaliar a situação de perigo em que eventualmente
se encontrem. Nessa qualidade, os EEEF cumprem uma função importante como
agentes detectores de possíveis situações de risco e perigo ocorridas na infância
RXMXYHQWXGH3RULVVR«QHFHVV£ULRTXHRVSURৱVVLRQDLVGDHGXFD©¥Rconheçam os
“sinais de alerta” ou indicadoresGHVWDVSRVV¯YHLVVLWXD©·HV2VPDLVLPSRUWDQWHV
são os indicadores físicos, comportamentais e escolares da criança a par dos
comportamentos e das atitudes da família.
2VUHVSRQV£YHLVSHODGHWHF©¥RHPVLWXD©·HVGHULVFRRXSHULJRSDUDDFULDQ©DRX
MRYHPV¥R
 ی2V FLGDG¥RV HP JHUDO YL]LQKRV IDPLOLDUHV FRQKHFLGRV HWF  TXH SRGHP D
qualquer momento informar as ECMIJ (entidades com competência em
PDW«ULDGHLQI¤QFLDHMXYHQWXGH DV&3&-HRV7ULEXQDLV
ی2VSURৱVVLRQDLVGDV(&0,-TXHHVW¥RHPFRQWDFWRFRPDVFULDQ©DV SURৱVVLRQDLV
de saúde, da educação, da acção social, das forças de segurança, etc.).

3.4.1 OS RESPONSÁVEIS PELA ACTUAÇÃO E INTERVENÇÃO DO EEEF
2 SULQF¯SLR GD LQWHUYHQ©¥R P¯QLPD TXH GHYH VHU FRQVLGHUDGR HP TXDOTXHU
intervenção, aponta para a redução ao mínimo de intervenientes possíveis sempre
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TXH WDO Q¥R SUHMXGLTXH D HৱFL¬QFLD GD LQWHUYHQ©¥R 1HVWH VHQWLGR R Q¼PHUR GH
SURৱVVLRQDLV D HQYROYHU QD UHVROX©¥R GH XPD GDGD VLWXD©¥R GH ULVFR RX SHULJR
deverá ser o mínimo.
As situações de perigo em que intervêm os EEEF são muito dispares e podem
FDUDFWHUL]DUVHSRUQ¯YHLVGHJUDYLGDGHPXLWRGLYHUVD$VVLPDGHৱQL©¥RGHXP
FRQMXQWR U¯JLGRৱ[R GH SURৱVVLRQDLV GHVWHV HVWDEHOHFLPHQWRV Q¥R G£ JDUDQWLDV
de cumprimento do referido princípio e pode ser até fonte de decréscimo de
HৱFL¬QFLDHPGHWHUPLQDGDVVLWXD©·HVSDUHFHQGRPDLVUD]R£YHORHQYROYLPHQWRD
FDGDPRPHQWRGRVHOHPHQWRVTXHVHLGHQWLৱTXHPFRPRQHFHVV£ULRV1RHQWDQWR«
preciso garantir que qualquer intervenção iniciada por um elemento pode, sempre
que necessário, contar com a colaboração de outros elementos de outras valências
ou de acrescidas competências em matéria de protecção à infância dentro do EEEF.
Em cada estabelecimento de educação e ensino existem, de forma geral, serviços
especializados que devem ser chamados a intervir, sempre que necessário.
Tanto em situações de risco como em situações de perigo, a avaliação da situação
e a intervenção são da responsabilidade do EEEF, designadamente do Director
da Escola/Agrupamento ৱFDQGR R SODQHDPHQWR HRX H[HFX©¥R DVVXPLGD SHORV
SURৱVVLRQDLV TXH HOH GHVLJQDU HYHQWXDOPHQWH RV GRFHQWHV ( ڽGXFDGRU SU«
HVFRODU  SURIHVVRU WLWXODU GH WXUPD | FLFOR  RX 'LUHFWRU GH 7XUPD UHVWDQWHV
ciclos), envolvendo outros docentes da turma quando for o caso.
No caso dos esbelecimentos de ensino essa responsabilidade é reforçada pelo
(VWDWXWRGR$OXQRQRVHXDUWLJR|
Cabe ao director a responsabilidade de organizar a resposta do seu estabelecimento
a estas situações que deve passar intervenção do director de turma ou o professor
titular de turma.
$V IXQ©·HV GR 3URIHVVRU 7LWXODU GH 7XUPD  | FLFOR  H GR 'LUHFWRU GH 7XUPD
(restantes ciclos) na intervenção junto da criança e da família são de extrema
importância pela responsabilidade particular que lhes é atribuida no seu
DFRPSDQKDPHQWRDVVLPFRPRSHORVHXQ¯YHOGHFRQKHFLPHQWRHLQ৲X¬QFLDMXQWR
da família. Em situações em que esteja em causa a protecção da criança, ambos
devem ser interlocutores privilegiados tanto com a criança e família, como com
outras entidades exteriores ao EEEF, quando necessário.
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No caso de existir a afectação de um professor-tutor ao acompanhamento de um
aluno de forma individualizada, sugere-se que o mesmo participe na intervenção
MXQWDPHQWH FRP RXWURV SURৱVVLRQDLV GR ((() FRODERUDQGR FRP R 'LUHFWRU GH
7XUPDHQTXDQWRUHVSRQV£YHOSHORDFRPSDQKDPHQWRGRDOXQR$TXHOHSURৱVVLRQDO
desenvolve acções de prevenção secundária intervindo na remoção do risco em
que se encontram algumas crianças, de forma complementar à intervenção do
Director de Turma, não lhe cabendo responsabilidades alargadas a todos os alunos
GDHVFRODQR¤PELWRGDLQWHUYHQ©¥RGR6LVWHPDGH3URWHF©¥R¢,QI¤QFLD2UHIHULGR
professor tutor não deve ser confundido com o Professor Tutor designado pelo
3URWRFRORDVVLQDGRHQWUHR0(HR0766HPGH-XQKRGHXPDYH]TXHRVHX
público alvo e o seu conteúdo funcional são de natureza diferente.
Importa realçar que a avaliação ou a intervenção pode ser feita em articulação/
colaboração com Psicólogo(a) que intervém no âmbito dos EEEF e/ou com outros
Anexo H

técnicos que apoiem a criança no âmbito escolar e educativo. Podem também,
VHQHFHVV£ULRVHUHQYROYLGRVRXWURVSURৱVVLRQDLVGRV((() LQFOXLQGRDVVLVWHQWH
operacionais) que de alguma forma possam contribuir com o seu conhecimento da
situação para a avaliação e /ou possível intervenção na remoção do risco ou perigo.
Considerando que as situações de perigo se revestem por vezes de grande
FRPSOH[LGDGH « LPSRUWDQWH R DSRLR GH RXWURV SURৱVVLRQDLV GR ((() QD IDVH GH
análise, avaliação, decisão e intervenção. Neste sentido, é de grande importância
que possa existir em cada EEEF pelo menos um elemento que detenha maiores
FRPSHW¬QFLDVUHODWLYDPHQWH¢LGHQWLৱFD©¥RHLQWHUYHQ©¥RHPVLWXD©·HVGHSHULJR
de forma a estar disponível para colaborar com o director de turma ou professor
WLWXODUGHWXUPDVHPSUHTXHQHFHVV£ULR7DOQ¥RGHYHVLJQLৱFDUTXHWRGDVDVVLWXD©·HV
de qualquer nível de gravidade devam necessariamente ser da responsabilidade
deste elemento, o que rapidamente tornaria a sua função insustentável em termos
de número de situações a gerir, mas sim que se constitua como retaguarda nas
referidas situações e possa, igualmente, ser elemento promotor do conhecimento
generalizado a toda a comunidade educativa relativamente à forma de actuação
nas situações de maus tratos e outras situações de perigo.
3HUࣼOGHFRQKHFLPHQWRVGHVHM£YHOGRUHVSRQV£YHOHPFDGD((()SHODSURWHF©¥R
¢LQI¤QFLD
& یRQKHFHUD/HLGH3URWHF©¥RHRVVHXVSULQF¯SLRVRULHQWDGRUHV
& یRQKHFHUDVIRUPDVGHPDXVWUDWRVHDVXDLGHQWLৱFD©¥R
' یRPLQDU XP FRQMXQWR GH HVWUDW«JLDV GH LQWHUYHQ©¥R DMXVWDGDV DR FRQWDFWR
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com as famílias, estritamente enquadradas nas competências próprias de que
RV((()HVW¥RGRWDGRV
& یRQKHFHU H DSOLFDU DV UHJUDV GH SDUWLOKD GH LQIRUPD©¥R VDOYDJXDUGDQGR
tanto quanto possível, o direito da criança e da sua família à reserva da vida
SULYDGDVHPSUHMX¯]RGDSURWHF©¥RDTXHDTXHOHVW¬PGLUHLWR
& یRQKHFHURVVHUYL©RVHGXFDWLYRVHDVDOWHUQDWLYDVHGXFDWLYDVGLVSRQ¯YHLVHP
WRGDD£UHDJHRJU£ৱFDGHLQWHUYHQ©¥R
& یRQKHFHUDVFRPSHW¬QFLDVGHLQWHUYHQ©¥RGDVRXWUDVHQWLGDGHVGRSULPHLUR
Q¯YHOGHLQWHUYHQ©¥R
 ی6HUFRQKHFHGRUGRFRQWH[WRVµFLRFXOWXUDOHPTXHLQWHUY«PHGRVUHFXUVRV
FRPXQLW£ULRVGLVSRQ¯YHLV
( یVWDUFDSDFLWDGRSDUDDLQWHUYHQ©¥RMXQWRGHFULDQ©DVHMRYHQVHPSDUWLFXODU
nos contextos de risco, ter formação e/ou experiência de trabalho nas áreas do
GHVHQYROYLPHQWRLQIDQWLOHMXYHQLODVVLPFRPRQRGRVPDXVWUDWRV
& یRQKHFHUDVVLWXD©·HVTXHFRQৱJXUDPFULPHHSURFHGLPHQWRVFRUUHFWRVGH
GHQ¼QFLDDSOLF£YHLV
 ی6DEHU XWLOL]DU RV PHFDQLVPRV OHJDLV H RV SURWRFRORV LQVWLWX¯GRV DFHUFD
desta matéria, nomeadamente os procedimentos da sinalização e da
complementaridade funcional entre as diversas estruturas que intervêm em
situações de risco.
Acções que o responsável

de cada EEEF na protecção à infância

pode

GHVHQYROYHU
& یRQWULEXLUSDUDDSURPR©¥RGRFRQKHFLPHQWRGR6LVWHPDGH3URWHF©¥RQRV
((()
& یRQWULEXLU SDUD D SURPR©¥R QR VHX ((() GR FRQKHFLPHQWR GR VHX SDSHO
na protecção das crianças assim como do papel das outras Entidades com
competência em Matéria de Infância e Juventude que igualmente ocupam o
SULPHLURQ¯YHOGHLQWHUYHQ©¥R
& یRQWULEXLU SDUD D SURPR©¥R GR FRQKHFLPHQWR VREUH R IXQFLRQDPHQWR GD
&3&-HQWUHWRGRVRVSURৱVVLRQDLVGRV((()
) یRPHQWDU R HVWDEHOHFLPHQWR GH PHFDQLVPRV GH FRRSHUD©¥R HQWUH RV
SURৱVVLRQDLVGR((()QDLQWHUYHQ©¥RMXQWRGDVFULDQ©DVHPULVFRRXSHULJR
 ی$FRPSDQKDUR((()QRTXHUHVSHLWD¢DUWLFXOD©¥RTXHRPHVPRHVWDEHOHFH
FRPRXWUDVHQWLGDGHVGRSULPHLURQ¯YHOGH6LVWHPDGH3URWHF©¥R
& یRQWULEXLU SDUD R WUDEDOKR FRRSHUDWLYR GR ((() FRP RXWUDV HQWLGDGHV GR
primeiro nível do Sistema de Protecção na execução de projectos de prevenção
SULP£ULD
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& یRQWULEXLUSDUDDVLQDOL]D©¥RULJRURVDHDWHPSDGDDR0LQLVW«ULR3¼EOLFRGDV
VLWXD©·HV TXH FRQৱJXUDP FULPH HYHQWXDOPHQWH RFRUULGDV QD (VFROD RX GH
outras sobres os quais haja indícios consistentes e de acordo com os preceitos
OHJDLVHQRUPDWLYRVHPYLJRU
& یRODERUDUQRGLDJQµVWLFRGDVFDXVDVGHDEDQGRQRHVFRODU
& یRODERUDUHPDUWLFXOD©¥RFRPDVHVFRODVGRVUHVSHFWLYR$JUXSDPHQWRHFRP
outros EEEF existentes no concelho, na concepção, implementação, execução
e avaliação de projectos de prevenção primária de absentismo, abandono e
LQVXFHVVRHVFRODU
& یRODERUDU WDPE«P QD FRQFHS©¥R H H[HFX©¥R GH SURMHFWRV GH SUHYHQ©¥R
SULP£ULDGHRXWURVWLSRVGHVLWXD©·HVGHULVFRHSHULJR
 ی2ULHQWDU H DFRQVHOKDU RV UHVWDQWHV SURৱVVLRQDLV GR ((() HP DVVXQWRV TXH
GLJDPUHVSHLWR¢SUHYHQ©¥RGHWRGDVDVVLWXD©·HVGHULVFRRXSHULJR
 ی5HDOL]DUQR((()XPSRQWRGHVLWXD©¥RUHJXODUVREUHRQ¼PHURGHFULDQ©DV
HPDEDQGRQRRXTXHUHYHOHPVLWXD©·HVGHDEVHQWLVPR
 ی3URPRYHU QR ((() D GLYXOJD©¥R GH LQIRUPD©¥R VREUH D LGHQWLৱFD©¥R GH
VLWXD©·HVGHULVFRRXSHULJR
 ی3UHVWDULQIRUPD©·HVVREUHFDVRVGRVHXFRQKHFLPHQWR¢&3&-VHPSUHTXHDV
PHVPDVVHMDPVROLFLWDGDV
 ی0DQWHU XP UHJLVWR GDV VLWXD©·HV DFRPSDQKDGDV QR ((() TXHU DV PHVPDV
correspondam a processos de promoção e protecção a correr termos na CPCJ,
quer estejam a ser objecto de intervenção no EEEF e/ou de outras entidades
FRPFRPSHW¬QFLDHPPDW«ULDGHLQI¤QFLDHMXYHQWXGHHRXGHRXWUDVHQWLGDGHV
& یRODERUDUFRPRVDOXQRVHFRPRVVHXVSDLVGHIRUPDFRODERUDWLYDFRQWULEXLQGR
SDUD TXH WRGDV DV FULDQ©DV YHQKDP  D EHQHৱFLDU GH WRGDV DV RSRUWXQLGDGHV
HGXFDWLYDVHSRVVDPDVVLPDOFDQ©DURVHXSOHQRSRWHQFLDO
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3.4.1.1 PROFESSOR-TUTOR AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
ASSINADO EM 2006 PELOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DO
TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL
23URWRFRORGH&RRSHUD©¥RHVWDEHOHFLGRHPGH-XQKRGHHQWUHR0LQLVW«ULRV
do Trabalho e Solidariedade Social e o Ministério da Educação (ver anexo D)
LQVWLWXL D ৱJXUD GH XP SURIHVVRUWXWRU FRP IXQ©·HV GHৱQLGDV QR TXH UHVSHLWD ¢
intervenção em situações de risco e perigo em contexto escolar educativo assim
como à articulação funcional entre os EEEF de cada concelho e a CPCJ. É pois,
também um elemento fundamental na colaboração com os EEEF de todo o
concelho nas acções de prevenção de qualquer tipo quando necessário, bem como
no processo de decisão de sinalização, ou não, dos casos detectados à CPCJ.

Anexo H, cláusula 3

$VIXQ©·HVGRSURIHVVRUWXWRUGHৱQLGDVQDFO£XVXODlGR3URWRFRORV¥R
 ی3URFHGHUDRGLDJQµVWLFRGDVFDXVDVGDVVLWXD©·HVGHDEVHQWLVPRDEDQGRQR
LQVXFHVVRHVFRODUHPDFRPSDQKDPHQWRQD&3&-
& یRODERUDUHPDUWLFXOD©¥RFRPDVHVFRODVGRUHVSHFWLYR$JUXSDPHQWRHFRP

De acordo com o protocolo assinado em
2006 entre os Ministérios da Educação
e do Trabalho e Solidariedade Social,
constante do Anexo H deste Guia,
todas as CPCJ têm para seu apoio um
professor-tutor. A atribuição
desse professor baseia-se no critério
do número de processos das CPCJ
à data do protocolo. Nas CPCJ com
menos de 150 processos o professor
representante acumula a função de
professor-tutor, enquanto que nas
CPCJ com mais de 150 àquela data é
afectado um outro docente às funções
do professor-tutor.

outros estabelecimentos de educação e ensino existentes no concelho, na
concepção e execução de projectos de prevenção primária de absentismo,
DEDQGRQRHLQVXFHVVRHVFRODU
 ی$UWLFXODU FRP DV HVFRODV GR UHVSHFWLYR DJUXSDPHQWR H FRP RXWURV
HVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRH[LVWHQWHVQRFRQFHOKRRQGHVHLGHQWLৱFDPFDVRV
ou tipologias de casos de crianças sinalizadas à CPCJ, para a elaboração de
SODQRVGHLQWHUYHQ©¥RHVSHF¯ৱFRVHSRVWHULRUDFRPSDQKDPHQWRGRVPHVPRV
QXPDSHUVSHFWLYDGHSUHYHQ©¥RVHFXQG£ULDHWHUFL£ULD
& یULDU H DFRPSDQKDU D DSOLFD©¥R GH XP *XL¥R SDUD D 6LQDOL]D©¥R H
&DUDFWHUL]D©¥RGH6LWXD©·HVGH&ULDQ©DVHP3HULJRHP&RQWH[WR(VFRODU
 ی$FRPSDQKDU GH IRUPD LQGLYLGXDOL]DGD DV FULDQ©DV RX MRYHQV FRP PDLRUHV
GLৱFXOGDGHVGHLQWHJUD©¥RQDFRPXQLGDGHHGXFDWLYD

3.4.1.2 ESQUEMA DA ARTICULAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS E AS RESTANTES
ENTIDADES DO SISTEMA DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO
No âmbito da prevenção primária intervêm os EEEF enquanto entidades com
competência em matéria de infância e juventude, entre as quais a EEEF, assim
como a CPCJ na sua modalidade Alargada, em articulação com a Rede Social. Por
WDOUD]¥RRVSURৱVVLRQDLVGHVWDVHQWLGDGHVGHYHPHVWDEHOHFHUDUWLFXOD©·HVTXHOKHV
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permitam em conjunto proceder à análise da realidade concelhia relativa aos maus
tratos, assim como conceber, implementar, executar e avaliar possíveis programas
A Rede Social é um fórum de
articulação e congregação de esforços
baseado na adesão por parte das
autarquias e de entidades públicas ou
privadas com vista à erradicação ou
atenuação da pobreza e da exclusão e
à promoção do desenvolvimento social.
Pretende-se fomentar a formação
de uma consciência colectiva dos
problemas sociais e contribuir para
a activação dos meios e agentes de
resposta e para a optimização possível
dos meios de acção nos locais.
Para mais informações sobre a Rede
Social, consultar
http://195.245.197.196/left.
asp?03.06.10

de prevenção dirigidos às problemáticas mais incidentes a nível local.
Concretamente ao nível de cada um dos EEEF será de considerar, no âmbito da
SUHYHQ©¥RSULP£ULDDUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHFWRURXGRSURৱVVLRQDOHPTXHP
ele delegar, nomeadamente no caso de ter sido designado um elemento com
especiais responsabilidades na protecção à infância. No contexto de cada EEEF as
DF©·HVGHSUHYHQ©¥RSULP£ULDSRGHPVHUH[HFXWDGDVSRUTXDOTXHUSURৱVVLRQDOHP
IXQ©¥RGRTXHHVWHMDGHৱQLGRSHORUHVSHFWLYRSURMHFWRHGXFDWLYR
Ao nível concelhio, e decorrente do Protocolo de Cooperação acima referido é de
FRQVLGHUDUDৱJXUDGRSURIHVVRUWXWRUFRPRIDFLOLWDGRUGDDUWLFXOD©¥RHQWUHRV((()
e a CPCJ. Ao nível da CPCJ, o representante da educação, elemento da modalidade
alargada por inerência, tem também especiais responsabilidades na articulação dos
esforços de todos no âmbito da prevenção primária de todos os tipos de perigos.

PREVENÇÃO PRIMÁRIA

Outras
ECMIJ

EEEF

Representante
ME

Director

CPCJ
Alargada

Tutor

(Protocolo)

Comunicação preferencial
Comunicação Possível

Figura n.º 10- Prevenção primária: Articulação entre o EEEF, as outras ECMIJ e a CPCJ

Ao nível da prevenção secundária e terciária, isto é na intervenção em situações
de risco e de perigo respectivamente, deve considerar-se tanto as situações
intervencionadas pelos EEEF com ou sem a colaboração de outras ECMIJ, as que
são sinalizadas para as CPCJ, assim como as que são objecto da intervenção dos
tribunais.
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No caso das situações de risco e perigo que são objecto de intervenção dos EEEF
em colaboração ou não com outras ECMIJ, deve considerar-se a articulação entre o
GLUHFWRUHSURৱVVLRQDLVGHVLJQDGRVSHODVRXWUDV(&0,-FRQVWLWXLQGRVHR3URIHVVRU
Tutor (no âmbito do Protocolo) como elemento facilitador deste processo.

PREVENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA
INTERVENÇÃO DO EEEF JUNTAMENTE COM OUTRAS ECMIJ

EEEF
Outras
ECMIJ

Outros
profissionais

DT/

Titular Turma

Director(a)

Professor Tutor
(Protocolo)

Comunicação preferencial
Comunicação Possível

Figura n.º 11 - Prevenção Secundária e Terciária: Articulação do EEEF com outras ECMIJ ao nível
da intervenção de 1ª linha

No que respeita à Prevenção Terciária considera-se duas situações distintas no
TXHGL]UHVSHLWR¢DUWLFXOD©¥RHQWUHRVSURৱVVLRQDLVGRV((()FRPDV&3&-HHQWUH
aqueles e os tribunais.
Em primeiro lugar é importante referir que no âmbito da intervenção da CPCJ
cabe a esta orientar todas as acções a desenvolver para promover a protecção da
criança. Em respeito por este imperativo é de considerar a articulação desejável
HQWUHRV((()HD&3&-1HVWHFDVRRVSURৱVVLRQDLVTXHSUHIHUHQFLDOPHQWHGHYHP
articular a sua intervenção serão o director do EEEF e o representante da educação,
desde que o mesmo tenha assento na modalidade restrita da CPCJ. Esta articulação
SRGHHQYROYHUSDUWLOKDGDLQIRUPD©¥RGD&3&-SDUDR((()TXH«VHPSUHGHৱQLGD
por aquela, podendo envolver igualmente partilha de informação do EEEF para a
CPCJ que deve ser toda a disponível no contexto educativo que tenha a ver com a
situação de protecção. Dentro de cada EEEF o director promoverá a partilha mais
DGHTXDGDGDLQIRUPD©¥RHQWUHVLHRGLUHFWRUGHWXUPDRXSRURXWURVSURৱVVLRQDLV
implicados no acompanhamento da criança.
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PREVENÇÃO TERCIÁRIA

SITUAÇÕES COM PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO NA CPCJ

Outros
profissionais

DT/

Titular Turma

Representante
CPCJ

Director(a)

CPCJ
Restrita

Comunicação preferencial
Comunicação Possível

Figura n.º12 - Prevenção terciária: articulação entre o EEEF e a CPCJ

8PD VLWXD©¥R UHODWLYDPHQWH VHPHOKDQWH VH UHJLVWD QD DUWLFXOD©¥R HQWUH R ((() H R
Tribunal no caso em que nele corra termos um processo de promoção e protecção. Nestes
FDVRVFDEHDR7ULEXQDOGHৱQLUDVDF©·HVDGHVHQYROYHUSHODVHQWLGDGHVTXHHOHGHVLJQD
para procederem ao acompanhamento da situação de perigo, pelo que a partilha de
LQIRUPD©¥RHDDUWLFXOD©¥RDHVWDEHOHFHU«SRUHVWHGHৱQLGD2VSURৱVVLRQDLVHQYROYLGRV
nesta articulação são, do lado do EEEF, o director, a quem cabe promover as acções
que cabem à entidade à qual pertence, assim como partilhar com o Tribunal toda a
informação disponível no estabelecimento que seja relevante para a protecção da criança.

PREVENÇÃO TERCIÁRIA

SITUAÇÕES COM PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO NO TRIBUNAL

Outros
profissionais

DT/

Titular Turma

Director(a)

EMAT

Tribunal

Comunicação preferencial
Comunicação Possível

Figura n.º 13 - Prevenção terciária: Articulação entre os tribunais e as escolas
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$V (0$76 ( ڽTXLSDV 0XOWLGLVFLSOLQDUHV GH $SRLR DRV 7ULEXQDLV FRQVWLWXHPVH
como interlocutoras entre estes e todas as entidades que, por força dos processos
de promoção e protecção com eles se relacionam.

3.4.2 UMA FERRAMENTA DE DETECÇÃO: OS INDICADORES DE MAUS TRATOS
OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PERIGO
3DUDVHLGHQWLৱFDUVLWXD©·HVGHPDXVWUDWRVRXSHULJRQDLQI¤QFLDHQDDGROHVF¬QFLD
RV SURৱVVLRQDLV GRV HVWDEHOHFLPHQWRV GH HGXFD©¥R HQVLQR H IRUPD©¥R GHYHP
conhecer e ter em atenção determinados indicadores, que podem ser sinais de
risco e alerta observáveis nas crianças e suas famílias, quer a nível físico, quer
a nível comportamental e social. A observação sistemática da criança tendo
como referência estes indicadores permite avaliar melhor a respectiva situação da
criança e determinar as formas de actuação que se julguem pertinentes adoptar,
sendo que um reconhecimento atempado das GLࣼFXOGDGHV GD UHOD©¥R entre a
FULDQ©DHRVSDLVSRGH
 ی$X[LOLDU ¢ GHৱQL©¥R GH XPD intervenção atempada a ser desenvolvida
junto das famílias e com as crianças, prevenindo-se, assim, o aparecimento
de problemas mais graves, como por exemplo, comportamentos de recusa
de alimentação, alterações do sono, rejeição à escola, comportamentos
DJUHVVLYRVHQWUHRXWURV
 ی3URPRYHUREHPHVWDUHRGHVHQYROYLPHQWRHTXLOLEUDGRHJOREDOGDFULDQ©D
) یDFLOLWDUDVXDLQFOXV¥R
Existem diversos indicadores de maus tratos que são mais ou menos visíveis
conforme o contexto em que se actue. Deste modo, alguns SURࣼVVLRQDLV GD
educação, pelos locais onde exercem as suas funções, assim como pelos contornos
das mesmas, têm maior acesso a certos aspectos da vida das crianças do que
outros. Enquanto, nos centros de saúde é mais fácil detectarem-se determinados
indicadores físicos, que noutros locais em que, por diversas razões, podem passar
despercebidos, nos EEEF, local onde se têm um acesso privilegiado ao quotidiano
de aprendizagem das crianças, a diversas formas do seu comportamento individual
e social, ao seu rendimento escolar e ao seu processo de inclusão, os indicadores
SRVV¯YHLVGHVHULGHQWLৱFDGRVSRGHU¥RVHUGHRXWUDQDWXUH]D
Para detectar possíveis situações de maus tratos ou outras situações de perigo, é
conveniente partir da variável idade da criança, pois, dependendo da sua etapa
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evolutiva/desenvolvimental, os sinais de alerta de perigo existentes podem
ser diferentes. A manifestação de uma situação de maus tratos ou perigo será
qualitativamenteGLIHUHQWHFRQIRUPHDLGDGHGDFULDQ©D8PDFULDQ©DGHDQRV
de acordo com o nível de desenvolvimento cognitivo e sócio-emocional em que se
HQFRQWUDQ¥RWHU£RPHVPRFRPSRUWDPHQWRRXDWLWXGHTXHXPMRYHPGHDQRV
em pleno desenvolvimento da adolescência.
Estas diferenças que se constatam nas crianças podem observar-se em mais
pormenor se se tiver em conta os 3 níveis básicos GH GHVHQYROYLPHQWR físico,
cognitivo e sócio-emocional.
2 GHVHQYROYLPHQWR físico diz respeito à capacidade da criança responder ao
ambiente que a rodeia e inclui o desenvolvimento motor e sensorial.
2GHVHQYROYLPHQWRcognitivo refere-se às capacidades intelectuais, incluindo as
capacidades de aprendizagem.
2GHVHQYROYLPHQWRsócio-emocional depende do estado emocional da criança e
inclui aspectos como o auto-conceito e a auto-estima, as capacidades relacionadas
Os indicadores de maus-tratos
ou outras situações de perigo,
podem referir-se tanto a sinais
físicos, comportamentais e
académicos das crianças vítimas
dessas situações como dizer
respeito aos comportamentos e
atitudes dos adultos responsáveis
pela sua protecção, educação e
desenvolvimento.

FRP D H[SUHVV¥R GH VHQWLPHQWRV DV HVWUDW«JLDV GH UHVROX©¥R GH FRQ৲LWRV HQWUH
outras competências pessoais e sociais.
Neste documento, podem estabelecer-se três grupos de indicadores, que mais
IUHTXHQWHPHQWHVHLGHQWLৱFDPHPcada nível etário.
Em função da natureza do que se observa, os indicadores de maus tratos ou perigo

Artigos 3.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da LPCJP

podem ser agrupados nas seguintes QUATRO grandes categorias
 یFísicos relativamente à criança
 یComportamentais relativamente à criança

A presença de algum destes
indicadores não significa
automaticamente a ocorrência de
situações de maus-tratos.
Há crianças que apresentam alguns
destes indicadores e, no entanto, não
sofrem nenhum tipo de maus-tratos.
Para efectuar uma primeira avaliação
haverá que ter em conta o número de
indicadores que a criança apresenta,
a frequência com que se manifestam,
os contextos em que surgem, a sua
gravidade e a sua duração ou eventual
cronicidade sendo importante a
abordagem do caso/situação com
outros profissionais da educação, da
saúde e/ou da segurança social.

 یAcadémicos relativamente à criança
 یComportamentais relativos à atitude da sua família.
No anexo A são apresentados os indicadores de perigo ou “sinais de alerta” mais
observáveis no campo dos maus tratos, ou outras situações de perigo, procedendose à sua distinção de acordo com os níveis etários.
No anexo B sugere-se um modelo de Ficha de comunicação/sinalização que inclui
um Protocolo de Observação para a Detecção da situação de perigo, permitindo
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efectuar uma recolha sistemática dos elementos de observação, a nível da criança,
o que facilita uma primeira abordagem e avaliação da situação.
Igualmente no anexo C pode ser consultado um instrumento que tem como
objectivo avaliar o nível de perigosidade e de probabilidade de recidiva de uma
dada situação.
3.4.2.1 TIPOS DE INDICADORES OBSERVÁVEIS EM CONTEXTO ESCOLAR
a] INDICADORES FÍSICOS DAS CRIANÇAS
Referem-se aos sinais observáveis em qualquer parte do corpo da criança que
sejam resultado do comportamento negligente e/ou violento dos pais. IncluemArtigo 3.º, ponto 2, alínea f) da LPCJP.

se nesta categoria as feridas, contusões, fracturas, atrasos de desenvolvimento
associados a manifestações físicas como o peso, a altura, a aparência, a higiene,
bem como os efeitos resultantes de factos como o não ser proporcionada à criança

Os problemas de atenção, a
sintomatologia depressiva e
determinados comportamentos
subjacentes a possíveis situações de
maus tratos dificultam a adaptação às
aprendizagens quotidianas, às tarefas
da aula, à socialização da criança
favorecendo/promovendo o insucesso
escolar e comprometendo a sua
inclusão educativa e social.

XPDDOLPHQWD©¥RDGHTXDGDHVXৱFLHQWHDHVFDVVH]RXLQH[LVW¬QFLDGHDIHFWRVRX
carinho, etc.
b] INDICADORES COMPORTAMENTAIS DAS CRIANÇAS
Dizem respeito às reacções comportamentais e/ou emocionais da criança que são
consequência, imediata, ou de longo prazo, do stress sofrido na situação de maus
tratos, ou outras situações de perigo, como por exemplo as reacções de ansiedade,

As crianças vítimas de maus-tratos,
ou outras situações de perigo, também
podem revelar sucesso escolar, sendo
contudo nestas situações a sua área
emocional e social as mais afectadas,
o que pode ser visível através de sinais
comportamentais, nomeadamente,
a extrema timidez, o isolamento, a
tristeza persistente mas também a
agressividade.

stress pós-traumático, comportamentos de “bullying”, quer como agressor, quer
como vítima ,etc..
2XWUD FRQVHTX¬QFLD GRV PDXV WUDWRV RX RXWUDV VLWXD©·HV GH SHULJR WHQGH D VHU
uma baixa auto-estima. Frequentemente, as crianças que são maltratadas, ou
experienciam outras situações de perigo, recebendo, por exemplo, castigos físicos
frequentes, vêem-se a si próprias como “más”, sentindo, por vezes, que merecem ser
castigadas. Por vezes, erradamente estas crianças são avaliadas como “hiperactivas”
e/ou “problemáticas”. As reacções comportamentais e emocionais podem ser
PXLWRG¯VSDUHVGHVGHDVXEPLVV¥RLQLEL©¥RHDSDWLDDVVRFLDGDVDVHQWLPHQWRVGH
depressão, até às reacções de agressividade e raiva extremas dirigidas contra si
mesmas ou contra terceiros.
ë Ó3ÚÓÚÔ/(0Ú¦aÓÔ0Ú0/Ó3§0
Por vezes os maus tratos e outras situações de perigo têm consequências directas
nos resultados escolares, registando-se mudanças bruscas do rendimento escolar,
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HRX GH FRPSRUWDPHQWR GLৱFXOGDGHV GH DSUHQGL]DJHP SUREOHPDV GH DWHQ©¥R H
concentração, faltas às aulas, ou falta de interesse e de participação.
As repercussões dos maus tratos no funcionamento cognitivo e sócio-emocional
das crianças UHࣽHFWHPVH FODUDPHQWH na realização das tarefas e rotinas que o
funcionamento e aprendizagem escolar exigem e consequentemente no seu
sucesso escolar e educativo.
d] INDICADORES COMPORTAMENTAIS DOS PAIS
Incidem sobre o comportamento e as atitudes que os pais manifestam em relação
à criança, assim como a sua participação na protecção, cuidados e educação da
criança.
As crianças que sofrem maus tratos, ou outras situações de perigo, vivem
geralmente em ambientes familiares adversos que as impedem de alcançar as metas
SUµSULDVGHFDGDHWDSDGRGHVHQYROYLPHQWRHTXHOKHVGLৱFXOWDPRXLPSHGHPR
desenvolvimento de competências físicas, cognitivas e sócio-emocionais, que lhes
permitam uma boa integração educativa e social.
Tendo por base os resultados de diversos estudos, é possível apontar para algumas
características que tendem a estar mais presentes nas famílias em que predominam
os maus tratos físicos, emocionais e/ou sexuais, comparativamente às familias nas
quais se evidencia um mau trato da criança por negligência.
 ی$VVLP SRU XP ODGR DV FULDQ©DV TXH VRIUHP DOJXP WLSR GH PDX WUDWR
emocional ou físico tendem a desenvolver-se no seio de ambientes familiares
FDUDFWHUL]DGRVHQWUHRXWURVDVSHFWRVSRUHOHYDGRVQ¯YHLVGHFRQ৲LWXDOLGDGH
e de relações instáveis e imprevisíveis, com grande frequência de interacções
negativas e um baixo número de intercâmbios positivos.
 ی3RU RXWUR ODGR DV FULDQ©DV FXMRV PDXV WUDWRV SULQFLSDLV FRQVLVWHP HP
formas de negligência ou abandono tendem a estar em ambientes familiares
caracterizados pela baixa responsividade e envolvimento emocional dos
pais principais, que pode atingir uma total “despreocupação” em relação às
actividades que a criança realiza fora de casa, independentemente do que é
esperado para a sua idade.
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3.4.2.2 IDENTIFICAÇÃO DE MAUS TRATOS OU OUTRAS SITUAÇÕES DE
PERIGO DOS 0 – 6 ANOS
As crianças que sofrem algum
tipo de maus-tratos durante este
período podem vir a revelar maiores
dificuldades de funcionamento
cognitivo, atrasos de desenvolvimento
global, alterações de desenvolvimento
emocional e do comportamento.

As creches/IPSS e/ou jardins de infância são locais locais privilegiados para a
detecção e intervenção celere em situações de maus tratos ou outras situações de
SHULJRTXHSRVVDPRFRUUHUHPFULDQ©DVGRVDQRV
Devido às características diferenciais destas idades e à sua maior vulnerabilidade

O número de casos fatais em crianças
vítimas de maus tratos situa-se nas
faixas etárias abaixo dos 6 anos sendo
indispensável a intervenção atempada
em diferentes contextos.

é indispensável TXH RV SURৱVVLRQDLV UHVSRQV£YHLV SHOD LQWHUYHQ©¥R GLVSRQKDP
de conhecimentos sobre do desenvolvimento infantil, as necessidades relativas
à alimentação, higiene, cuidados básicos, sobre os direitos das crianças e a sua
YLROD©¥RڽPDXVWUDWRVHHPHVSHFLDOVREUHR3URWHF©¥R¢,QI¤QFLDH-XYHQWXGHHP
tudo o que diga respeito ao diagnóstico e intervenção em situações de maus tratos.
Nestas primeiras etapas do desenvolvimento da criança ocorrem uma série de
mudanças fundamentais a nível físico e psicológico tornando-as, por isso, mais
vulneráveis a qualquer situação que, na sequência de maus tratos ou outras
perigos, as possam vitimizar.
Em Anexo A são apresentados os indicadores de perigo ou “sinais de alerta” mais
observáveis no campo dos maus tratos, ou outras situações de perigo, procedendose à sua distinção de acordo com os níveis etários.
No anexo B sugere-se um modelo de Ficha de comunicação/sinalização que inclui
um Protocolo de Observação para a Detecção da situação de perigo, permitindo
efectuar uma recolha sistemática dos elementos de observação, a nível da criança, o
que facilita uma primeira abordagem e avaliação da situação.

Í   LªH H  K 
indicadores não significa
automaticamente a ocorrência de
situações de maus-tratos.
Í +k HLªH H  LKHH L
destes indicadores e, no entanto,
não sofrem nenhum tipo de maustratos.
Í ÛHH KHHprimeira
avaliação haverá que ter em conta o
número de indicadores que a criança
apresenta, a frequência com que se
manifestam, os contextos em que
surgem, a sua gravidade e a sua
duração ou eventual cronicidade,
sendo importante a abordagem
do caso/situação com outros
profissionais da educação, da saúde
e/ou da segurança social.

Igualmente em anexo C poderá ser consultado um instrumento que tem como objectivo
avaliar o nível de perigosidade e de probabilidade de recidiva de uma dada situação.

3.4.2.3 IDENTIFICAÇÃO DE MAUS TRATOS OU OUTRAS SITUAÇÕES DE
PERIGO DOS 6 – 15 ANOS
Durante o ensino básico, dos seis aos quinze anos, ocorrem uma série de importantes
mudanças no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças.
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Estas mudanças permitem a aquisição de um conjunto de competências e a
realização de determinadas tarefas evolutivas, fundamentais neste período para
que haja uma adaptação adequada da criança ao ambiente.
As crianças que sofrem algum tipo de maus tratos, ou de outras situações de
perigo, podem ter GLࣼFXOGDGHV em alcançar estas metas evolutivas próprias do seu
estádio de desenvolvimento, como por exemplo a assunção de responsabilidades
RXDLQWHULRUL]D©¥RGDVQRUPDVSRGHQGRDSUHVHQWDUGLৱFXOGDGHVDFDG«PLFDVHRX
problemas emocionais ou comportamentais.

3.4.2.4 IDENTIFICAÇÃO DE MAUS TRATOS OU OUTRAS SITUAÇÕES DE
PERIGO ENTRE OS 15- 18
A adolescência é um período evolutivo que ocorrem uma série de mudanças
importantes nas dimensões físicas, cognitivas e sócio-emocionais nomeadamente
mudanças corporais, abertura a novas realidades e interesses, maturação das
capacidades cognitivas, distanciamento dos modelos parentais. Não deve ser
desvalorizado que nestas idades estas mudanças podem conduzir a GLࣼFXOGDGHV
manifestadas através de comportamentos de maior risco, agressivos e
provocatórios para com os adultos e/ou pares ou através de outros comportamentos
de introversão, como o isolamento ou o retraimento excessivo.
À medida que a idade dos jovens aumenta, a probabilidade de a sua situação ser
conhecida pelos serviços sociais e de protecção à infância e juventude é menor.
Seguramente isto acontece porque, nestas idades, os jovens possuem uma maior
capacidade para se auto-proteger e para enfrentar os problemas.

3.5 AVALIAÇÃO DO GRAU DE PERIGOSIDADE
A gravidade refere-se à intensidade e/ou extensão do dano sofrido pela criança
QXPDVLWXD©¥RGHPDXVWUDWRVRXRXWUDVVLWXD©·HVGHSHULJR2XVHMDWHUVHHP
consideração a dimensão da lesão física ou do dano emocional exercido contra
DFULDQ©D2grau de perigosidade indica-nos a probabilidade de recorrência da
situação ou incidente que causou o dano à criança.
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3HUDQWH RV LQGLFDGRUHV GH PDXV WUDWRV UHIHULGRV QR SRQWR   H RXWUDV
informações de que a escola esteja de posse é necessário avaliar-se a Gravidade e
Anexo D

a Perigosidade da situação.
Na avaliação da Gravidade da situação é fundamental avaliar-se a natureza,
frequência e duração dos maus tratos ou situação de perigo, o impacto dos mesmos
na integridade física ou psíquica da criança, a localização da(s) lesão(ões), quando
existem, a vulnerabilidade da criança dando, neste caso, a maior relevância/
ponderação às idades mais tenras, à menor capacidade de auto-protecção, quer
SHORIDFWRULGDGHTXHUSHODH[LVW¬QFLDGHGHৱFL¬QFLDVRXLQFDSDFLGDGHVHDLQGD
avaliar-se a maior ou menor visibilidade da criança, por parte de terceiros que
a poderiam, eventualmente, proteger ou funcionar como factores protectores no
desencadear da situação de maus tratos que a vitimizou.
a] GRAVIDADE
Para determinar a gravidade do caso pode ser útil ter em conta os seguintes

A primeira avaliação da situação da
criança, sempre que possível, deve
ser efectuada pelos profissionais
da Educação, nomeadamente pelos
docentes – educador, professor ou
Director de Turma - em articulação/
colaboração com outros técnicos que
apoiem a criança.
Um caso envolve maior grau de
perigosidade se o responsável pelos
maus-tratos tiver fácil acesso à criança;
se a situação ocorrer frequentemente;
se persistir há algum tempo; se a
criança não mantiver com os seus pais
uma relação de apoio ou confiança; se
a família apresentar um importante
número de factores de pertubação
relacional ou não dispuser de recursos
suficientes para proteger a criança.
Um caso é mais grave se a integridade
física ou psicológica da criança estiver
em perigo (existência de agressões
físicas, castigos físicos pesados,
agressões físicas, suspeita de abuso
sexual, etc.); se a criança for ainda
bebé ou tiver menos de cinco anos
ou apresentar uma deficiência ou
incapacidade que a impeça de se autoproteger ou pedir ajuda.

FULW«ULRV
 یTipo de dano UHIHUHVH DR HIHLWR TXH R GDQR WHP QD LQWHJULGDGH I¯VLFD H
psíquica da criança.
 یLocalização da lesãoUHIHUHVHDRORFDORQGHVHHQFRQWUDDOHV¥RHFRPRHVWD
pode afectar os órgãos vitais da criança.
 یGrau de vulnerabilidade da criançaUHIHUHVH¢FDSDFLGDGHSDUDVHSURWHJHU
D VL PHVPR HP IXQ©¥R GD LGDGH GD SUHVHQ©D GH GRHQ©DV GHৱFL¬QFLDV
etc. E também ao nível da sua visibilidade por parte da sociedade, ou dos
SURৱVVLRQDLVRXGHRXWURVDGXOWRV
b] GRAU DE PERIGOSIDADE
3DUDGHWHUPLQDURJUDXGHSHULJRVLGDGH«¼WLOWHUHPFRQWDRVVHJXLQWHVFULW«ULRV
 یFrequência, repetição ou regularidade dos episódios de maus tratos, duração
RXFURQLFLGDGHGDSUREOHP£WLFD
 یCaracterísticas comportamentais dos paisOLPLWD©·HVDQ¯YHOGDVFDSDFLGDGHV
físicas ou mentais, falta de capacidades para lidar com o comportamento das
FULDQ©DVHWF
 یCaracterísticas comportamentais da criança D H[LVW¬QFLD GH SRVV¯YHLV
problemas de comportamento ou emocionais pode fazer com que uma criança
se torne “difícil e ser um factor de perigo agravante porque os seus pais não
sabem ou não conseguem lidar e/ou resolver esses problemas.
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 یRecursos familiares para proteger a criança
ی$FHVVLELOLGDGH GR SHUSHWUDGRU ¢ FULDQ©D FRQYLY¬QFLD GR DJUHVVRU FRP D
FULDQ©D
ی$WLWXGH SURWHFWRUD GD IDP¯OLD ([LVWH PDLRU SHULJR TXDQGR D DWLWXGH « GH
passividade ou recusa perante a necessidade de protecção da criança.
ی6LWXD©¥RGHVWUHVVIDPLOLDUH[LVWHPDLRUSHULJRVHVHUHJLVWDPSUREOHPDVGH
marginalidade, problemas conjugais, situação económica, precária, etc.).
Como auxiliar na determinação da gravidade e da perigosidade sugerese a consulta do instrumento anexo designado “Protocolo de recolha
de informação para a avaliação da gravidade e da probabilidade de
ocorrência de maus tratos“

3.6 ACTUAÇÃO JUNTO DA CRIANÇA E SUA FAMÍLIA
Grande parte da informação relevante sobre as situações de perigo é obtida pelos

Artº 3º da Lei de Protecção Legitimidade da intervenção.

SURৱVVLRQDLV GRV ((() FRPR UHVXOWDGR GDV LQWHUDF©·HV TXH QDWXUDOPHQWH VH
estabelecem com a criança e com a família.

Artº 10º do Estatuto do aluno.

Todas as situações de maus tratos ou outras situações de perigo em que as crianças
e as suas famílias estão envolvidas são matéria delicada e por isso exigem bom
senso,sensibilidade e experiência.
No contexto escolar é prática estabelecer uma comunicação previligiada apenas
com um elemento responsável pela criança, o Encarregado de Educação. No que
GL]UHVSHLWRDRDFRPSDQKDPHQWRHVFRODUHVWDSU£WLFD«VXৱFLHQWHSRU«PTXDQGRVH
YHULৱFDPVLWXD©·HVTXHFRQৱJXUDPULVFRRXSHULJRQRVWHUPRVGD/HLGH3URWHF©¥R
o EEEF deve intervir junto de ambos os pais, representante legal ou de quem tenha
a guarda de facto desde que para isso obtenha o seu consenso informado., tal como
UHFRPHQGDR(VWDWXWRGRDOXQRQRVHXDUWLJR|
Segue-se a apresentação de uma série de indicações para lidar com a criança e a sua
família, em cada uma das diferentes situações que podem surgir na comunidade
educativa.
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3.6.1 COMO COMUNICAR E INTERVIR JUNTO DA CRIANÇA
(PDOJXPDVVLWXD©·HVDFULDQ©DHVWDEHOHFHOD©RVGHFRQৱDQ©DFRPXPDGXOWRQR
contexto escolar que lhe permitem revelar eventuais situações de maus tratos
ou outras situações de perigo. Existem outros casos em que, apesar de a criança
não comunicar aspectos da sua vida que revelem a existência de algum tipo de
maus tratos ou outras situações de perigo, observa-se na sua vida quotidiana uma
série de sinais ou indicadores de risco. Em ambos os casos é necessário reunir a
informação acerca da situação da criança e da família, porque por vezes a própria
dinâmica escolar diária o não permite.
2REMHFWLYRQ¥R«ID]HUXPDHQWUHYLVWDGHDYDOLD©¥RQHPLQWHUYHQ©¥RWHUDS¬XWLFD
FRPDFULDQ©D«VLPUHFROKHUDLQIRUPD©¥RQHFHVV£ULDHVXৱFLHQWHSDUDSRVVLOLWDUD
adopção de medidas conducentes à sua protecção imediata.
Nestes casos, geralmente efectua-se uma observação ou seguimento mais
pormenorizado, que pode incluir conversas ou reuniões com a criança e a família.
ठDQGR VH GHFLGH TXH XP SURৱVVLRQDO GR ((() GHYH IDODU FRP D FULDQ©D GHYH
ser uma pessoa por quem aquela tenha uma boa relação e sinta consideração e
UHVSHLWR 1D PDLRULD GDV VLWXD©·HV SRGH FRLQFLGLU FRP D ৱJXUD GR SURIHVVRU RX
director de turma. Assim, seria conveniente conjugar a competência emocional na
UHOD©¥RFRPDFULDQ©DFRPDFRPSHW¬QFLDRXH[SHUL¬QFLDSURৱVVLRQDO
ठDQGR«DSUµSULDFULDQ©DTXHGHFLGHDTXHPUHYHODUDVXDVLWXD©¥RHRID]MXQWR
GH XP SURৱVVLRQDO GR ((() FRQFOXLVH TXH HVWD « D SHVVRD SRU TXHP HOD VHQWH
FRQৱDQ©D$FULDQ©DPRVWUDTXHVHVHQWHVHJXUDFRPHVWHSURৱVVLRQDOSHORTXHR
mesmo deve responsabilizar-se e informar a criança que vai estar presente daí em
diante nos momentos considerados mais críticos na sua protecção e em função das
necessidades da criança. Neste caso o EEEF deve comprometer-se em possibilitar
RHQYROYLPHQWRGHVVHSURৱVVLRQDOQHVVHVPRPHQWRV$LQYHVWLJD©¥RWHPPRVWUDGR
que a pessoa a quem a criança conta a situação deverá ter um papel central no
desenrolar da situação tanto em benefício da criança e da sua recuperação como
em benefício da avaliação ou investigação criminal.
7DQWRQXPDVLWXD©¥RFRPRQRXWUDDDWLWXGHHPS£WLFDGRVSURৱVVLRQDLVGDHGXFD©¥R
na abordagem à criança é fundamental, pois pode conquistar ou aumentar a sua
FRQৱDQ©DRTXHIDFLOLWDDREWHQ©¥RGHLQIRUPD©·HVPDLVREMHFWLYDVQHFHVV£ULDV¢V
intervenções para a proteger.
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A criança deve ser ouvida de acordo com as recomendações deontológicas,
«WLFDV H SULQF¯SLRV RULHQWDGRUHV DUWLJR | GD /HL Q|  GH  GH 6HWHPEUR 
Artigo 4.º da Lei n.º 147/99 de 1 de
Setembro

nomeadamente o interesse superior da criança e a privacidade.

Vídeo sobre a identificação e a
sinalização

3DUDRXYLUDFULDQ©DK£TXHWHUHPFRQVLGHUD©¥RRVVHJXLQWHDVSHFWRV
 ی$QWHV GD FRQYHUVD « LPSRUWDQWH DYDOLDU VH D PHVPD YDL S¶U D FULDQ©D HP
perigo. É especialmente relevante determinar se o maltratante pode exercer
UHSUHV£OLDV
& یRQY«PWHUSUHVHQWHTXHDFULDQ©DSRGHHVWDUWHPHURVDDVVXVWDGDSRULVVR
deve estar o mais cómoda possível, tendo em conta as circunstâncias e as
LQVWDOD©·HVGDHVFROD
 ی$ FRQYHUVD GHYH VHU UHDOL]DGD QXP ORFDO WUDQTXLOR H OLYUH GH SRVV¯YHLV
LQWHUUXS©·HV 2V JDELQHWHV GH DSRLR DRV DOXQRV H DV VDODV GH DSRLR H
DWHQGLPHQWRDRVDOXQRVHHQFDUUHJDGRVGHHGXFD©¥RSRGHPVHUERQVORFDLV
' یXUDQWHDFRQYHUVDRGRFHQWHRXRXWURSURৱVVLRQDOGR((()Q¥RGHYHHVWDU
VHQWDGRSRUWU£VGDVHFUHW£ULDPDVSUHIHUHQFLDOPHQWHDRODGRGDFULDQ©D
 ی/RJR QR LQ¯FLR GD FRQYHUVD FRQY«P HVFODUHFHU D FULDQ©D TXH HOD Q¥R « R
problema nem a responsável pela situação. Isto é importante porque muitas
YH]HVDVFULDQ©DVVHQWHPVHFXOSDGDVSHODVLWXD©¥RGHPDXVWUDWRV
 ی3DUDIDFLOLWDUDFRPXQLFD©¥RDOLQJXDJHPXWLOL]DGDGXUDQWHDFRQYHUVDGHYH
ser compreensível para a criança e estar de acordo com o seu nível etário. As
SDODYUDVHRWRPGHYHPVHUDGDSWDGRV¢VFDUDFWHU¯VWLFDVHYROXWLYDVGDFULDQ©D
 ی1¥R XWLOL]DU SHUJXQWDV IHFKDGDV GH VLP RX Q¥R M£ TXH SRGH EORTXHDU D
FRPXQLFD©¥RHLQGX]LUDVUHVSRVWDVLPSRUWDQWHXVDUIUDVHVQHXWUDV
 ی1¥RPRVWUDUGHVFU«GLWRQHPGHVFRQৱDQ©DSHUDQWHDVVXDVH[SOLFD©·HV
( یYLWDUTXHDFULDQ©DUHYLYDRXWUDVVLWXD©·HVWUDXP£WLFDV
' یHYHWHUVHXPFXLGDGRHVSHFLDOSDUDQ¥RFULDUIDOVDVH[SHFWDWLYDV¢FULDQ©D
1RPRPHQWRHPTXHDVLWXD©¥RGHSHULJRVHLGHQWLৱFD«GLI¯FLOSUHYHURTXH
vai acontecer à criança. É melhor não se adiantar aos acontecimentos, sob
SHQDGHVHFULDUHPIDOVDVLOXV·HVTXHGLৱFXOWHPLQWHUYHQ©·HVSRVWHULRUHV
' یHYHHYLWDUVHSURPHWHU¢FULDQ©DRTXHQ¥RVHSRGHFXPSULU3HUDQWHXPD
FULDQ©D FRP GLৱFXOGDGHV R SURৱVVLRQDO SRGH HQYROYHUVH HPRFLRQDOPHQWH
de tal maneira que lhe ofereça os seus próprios recursos pessoais, como por
exemplo, o seu tempo livre, a sua própria família, etc. É importante ter cuidado
para não oferecer à criança algo que depois não se esteja em condições de
lhe dar. Aqui, não se trata de limitar o envolvimento pessoal e afectivo dos
SURৱVVLRQDLVVHJXUDPHQWHSRVLWLYRHQHFHVV£ULRQXPJUDQGHQ¼PHURGHFDVRV
PDVDQWHVGHDGYHUWLUSDUDSRVV¯YHLVFRQVHTX¬QFLDVGHVWDDWLWXGH
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 ی$ FULDQ©D GHYH HVWDU VHJXUD GH TXH D FRQYHUVD Q¥R VHU£ GLYXOJDGD D RXWURV
professores, alunos ou outro pessoal do EEEF. Contudo, se que a criança pedir
VHJUHGRPDVRSURৱVVLRQDOGR((()SHQVDUTXHYDLWHUGHSDUWLOKDUDLQIRUPD©¥R
VREUHDVLWXD©¥RFRPRXWURVSURৱVVLRQDLVGHYHLQIRUPDUDFULDQ©DJDUDQWLQGR
OKHTXHDVXDVHJXUDQ©DQ¥RVHU£SRVWDHPFDXVD2SURIHVVRUVµGHYHSDUWLOKDU
informações sobre a situação a uma terceira pessoa se a mesma tiver competências
SDUDLQWHUYLUHDSHQDVDLQIRUPD©¥RQHFHVV£ULDHVXৱFLHQWHSDUDDSURWHF©¥RGD
FULDQ©D
 ی$VVHJXUDU¢FULDQ©DTXHQ¥ROKHDFRQWHFHU£QDGDSRUWHUFRQWDGRDVLWXD©¥R
[( یSUHVVDUOKH DSRLR HP WXGR R TXH D FULDQ©D SRVVD QHFHVVLWDU SDUD VH VHQWLU
SURWHJLGD
 یठDQGRVHFRQVLGHUDTXHRFDVRWHPGHVHUVLQDOL]DGR¢&3&- DSHQDVQRVFDVRV
em que se considere esgotados os recursos do EEEF ou/e de outras entidades
com competência em matéria de infância e juventude ou em que os pais não
concordem com a intervenção da escola ou destas entidades), deve-se informar
a criança que a sua situação vai ser referenciada a um serviço especializado e, ao
mesmo tempo, que se vai prestar-lhe apoio durante todo o processo, pode ajudar
DFULDQ©DDVHQWLUVHPDLVVHJXUD
 ی$VFULDQ©DVFRPQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLVQRPHDGDPHQWHDRQ¯YHOGDFRPXQLFD©¥R
devem merecer uma atenção especial no que toca à abordagem em situação de
PDXVWUDWRVRXRXWUDVLWXD©¥RGHSHULJR'HYHPVHULGHQWLৱFDGRVHGLVSRQLELOL]DGRV
os recursos necessários para garantir o direito à participação da criança em todas
DVIDVHVGDLQWHUYHQ©¥R
 یPXLWRUHOHYDQWHRUHJLVWRGDFRQYHUVDWLGDFRPDFULDQ©DSRUSRGHUFRQVWLWXLU
possível prova em situações de crime. Este registo está sujeito a sigilo e deve ser
DUTXLYDGRHPOXJDUVHJXUR
 ی6H R GRFHQWH SHUDQWH D FRPXQLFD©¥R GD FULDQ©D WLYHU QHFHVVLGDGH GH SDUWLOKDU
LQIRUPD©¥RHVROLFLWDUDSRLRGHRXWURVSURৱVVLRQDLVGRSUµSULRFRQWH[WRHGXFDWLYR
nomeadamente de um(a) psicólogo(a) existente no estabelecimento de educação e
HQVLQRGHYHFRQVXOWDURSRQWR
 ی1D IDVH GH DFRPSDQKDPHQWR RX PRQLWRUL]D©¥R GH XPD LQWHUYHQ©¥R MXQWR GD
criança por parte do EEEF, CPCJ ou Tribunal, o apoio e trabalho contínuo no
contexto educativo com a criança é fundamental para favorecer a reparação das
consequências da situação e promover o seu desenvolvimento. A atenção do EEEF
GHYHIRFDUVHQRVG«ৱFHVFRJQLWLYRVHPRFLRQDLVHVRFLDLVTXHVHSRGHPUHODFLRQDU
com maus tratos sofridos, que a impedem de obter o rendimento académico mais
DGHTXDGRLGHQWLৱFDQGRHIDFXOWDGRRVDSRLRVQHFHVV£ULRVHGLVSRQ¯YHLV
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3.6.2 COMO COMUNICAR E INTERVIR JUNTO DA FAMÍLIA
8PDYH]detectado o caso de uma criança vítima de maus tratos ou outra situação
de perigo, por se terem observado e registado um conjunto de indicadores, já
anteriormente expostos, para além dos contactos necessários com a criança, é
indispensável obter mais informações dos pais ou encarregados de educação para
VHSRGHUGHৱQLUDVSRVV¯YHLVVROX©·HV
Para que esta abordagem à família se realize da forma mais adequada é necessário
estabelecer-se um conjunto de orientações e procedimentos que ajudem os
SURৱVVLRQDLVGRV((()QHVWDDF©¥R
Deve ter-se sempre em consideração a segurança da criança, pelo que antes
da decisão de contactar os pais, o EEEF deve avaliar se este contacto irá ou
não colocar a criança em situação de perigo para a sua vida e integridade
física.
2 SURৱVVLRQDO GR ((() GHYH SUHSDUDU DWHPSDGDPHQWH D UHXQL¥R FRP RV SDLV
GHৱQLQGRDPHOKRUKRUDHORFDOHPIXQ©¥RGDVFRQYHQL¬QFLDVGRVSDLVHVHPSUH
que possível realizando-se nos locais e horários habituais.
1DDERUGDJHPDRVSDLV«LPSRUWDQWHWHUHPFRQWDRVVHJXLQWHVDVSHFWRV
 ی,QIRUPDURVSDLVVREUHDUHVSRQVDELOLGDGHGDHVFRODQRTXHUHVSHLWD¢SURWHF©¥R

Para aprofundamento das situações
que exigem articulação com as
forças de segurança consultar o
Guia de orientações para os
profissionais das forças de segurança
na abordagem das situações de maus
tratos

GDFULDQ©DHPVLWXD©·HVGHPDXVWUDWRVHRXWUDVVLWXD©·HVGHSHULJR
( یVWDEHOHFHUXPDOLJD©¥RSRVLWLYDFRPDIDP¯OLDGHPRQVWUDQGRHPSDWLDPHVPR
quando estes não actuaram da forma mais adequada para com a criança.
(YLWDUH[SUHVV·HVYHUEDLVHQ¥RYHUEDLVGHFXOSDELOL]D©¥RHRXUHMHL©¥R
[( یSUHVVDURLQWHUHVVHJHQX¯QRGDHVFRODHPDMXGDUDHQFRQWUDUVROX©·HVSDUD
RSUREOHPDLGHQWLৱFDGRHPHVWUHLWDFRODERUD©¥RFRPRVSDLV

Quando existem outras pessoas que
não os pais a deterem as
responsabilidade parentais ou a
criança está entregue a uma pessoa
que tem a sua guarda de facto, o
EEEF deve contactar essas pessoas.

* یDUDQWLU D UHVHUYD VREUH RV DVVXQWRV WUDWDGRV SDUWLOKDQGR D LQIRUPD©¥R
DSHQDVTXDQGRQHFHVV£ULRHVHPSUHFRPRFRQVHQVRLQIRUPDGRGRVSDLV
& یRQKHFHUDSHUFHS©¥RTXHRVSDLVW¬PGDVUD]·HVTXHOHYDUDPDRDSDUHFLPHQWR
PDQXWHQ©¥RRXDJXGL]D©¥RGDVLWXD©¥R
) یRFDU D DWHQ©¥R QD VLWXD©¥R HP FDXVD HYLWDQGR LQWURPHWHUVH HP DVSHFWRV
familiares ou sociais não relacionados e desde que se avalie que não estão
UHODFLRQDGRVFRPDSURWHF©¥RGDFULDQ©D
& یRQKHFHU LJXDOPHQWH DV DF©·HV M£ HPSUHHQGLGDV SHORV SDLV H R TXH QD VXD
SHUFHS©¥RSRGHU£DLQGDVHUIHLWRSDUDUHVROYHUDVLWXD©¥R
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& یDVRQHFHVV£ULRLQIRUPDURVSDLVVREUHHVSHFLৱFLGDGHVGRGHVHQYROYLPHQWRGD
criança, em função da sua idade ou da sua condição, dos cuidados elementares
a ter com esta, assim como a forma de reagir acertivamente perante os seus
FRPSRUWDPHQWRV
& یRPSOHWDUDLQIRUPD©¥RUHFROKLGDMXQWRGRVSDLVUHODWLYDPHQWHDRSUREOHPD
detectado, com outra informação disponível no EEEF, permitindo as decisões
PDLVDGHTXDGDV
 یठDQGR D VLWXD©¥R R LQGLTXH VXJHULU DRV SDLV UHFXUVRV GR SUµSULR ((()
dirigidos à criança ou à família, no sentido de satisfazer as necessidades da
FULDQ©D
 یठDQGR D VLWXD©¥R DSRQWH SDUD D QHFHVVLGDGH GD LQWHUYHQ©¥R GH RXWUDV
entidades com competência em matéria de infância e juventude, propor
aos pais que a elas recorram ou recolher o seu consenso para a partilha de
LQIRUPD©¥RFRPHVVDVHQWLGDGHVVROLFLWDQGRDVXDDFWXD©¥R
* یDUDQWLU DRV SDLV RV DSRLR QHFHVV£ULRV H GLVSRQ¯YHLV SRU SDUWH GR ((() H
aceites por estes, como sendo um factor importante para reduzir o stress que
QRUPDOPHQWHD৲LJHDVIDP¯OLDVFRPFULDQ©DVHPVLWXD©¥RGHSHULJR
( یVWDEHOHFHUXPFRQVHQVRFRPRVSDLVUHODWLYDPHQWH¢VDF©·HVTXHGHYHPWHU
lugar no sentido da protecção da criança. Caso não seja obtido o consenso, e
apenas nesta situação, informar os pais da obrigação do EEEF comunicar à
&3&-FRPSHWHQWHVROLFLWDQGRDVXDLQWHUYHQ©¥R
 ی1DIDVHGHDFRPSDQKDPHQWRRXPRQLWRUL]D©¥RGHXPDLQWHUYHQ©¥RMXQWRGD
família por parte do EEEF, CPCJ ou Tribunal, o apoio e trabalho contínuo da
Pontos 1.3 e 3.6.

Escola com as famílias é fundamental para favorecer um melhor prognóstico
da situação da criança. Este apoio traduz-se no reforço das potencialidades da
criança e nos seus progressos escolares e pessoais evitando-se a focalização
das famílias nos aspectos negativos da criança, porque nestas situações
H[LVWHPIUHTXHQWHPHQWHH[SHFWDWLYDVLUUHDOLVWDVGRVHXGHVHQYROYLPHQWR
 ی1DVVLWXD©·HVHPDFRPSDQKDPHQWRHPRQLWRUL]D©¥RSHODV&3&-RX7ULEXQDO
quer tenham ou não sido sinalizadas pelo EEEF, as actividades desta com a
criança e a família devem ser realizadas em articulação com aquelas entidades
existindo vantagens em que estejam integradas também no Acordo de

Ponto 4.2.1

Promoção e Protecção e respectivo Plano de Intervenção.
,PSRUWDDLQGDUHIHULUTXHDDWLWXGHTXHRVSURৱVVLRQDLVGR((()GHYHPDGRSWDU
num primeiro momento, em que determinadas situações de maus tratos podem
SDUHFHUFRQৱJXUDUFULPH DEXVRVH[XDOSRUH[HPSOR SDUDDO«PGHVHUXPWHPD
complexo, irá requerer posterior e necessariamente a actuação de outras entidades
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HGHRXWURVSURৱVVLRQDLVFRPFRPSHW¬QFLDHH[SHUL¬QFLDQHVWDPDW«ULD3HUDQWHD
VXVSHLWDGHFULPHGHYHSURFHGHUVHGHDFRUGRFRPRSRQWR
Ponto 2.5 e 3.7

Em todas as situações em que se perspective o afastamento de uma criança da
sua família de origem, a tomada de decisão e a sua concretização são difíceis,
suscitando a maior parte das vezes uma forte reacção emocional nos familiares,
QD FULDQ©D H QRV SURৱVVLRQDLV GD TXDO « LPSRUWDQWH TXH R ((() H RV VHXV
SURৱVVLRQDLV SRVVDP WRPDU FRQVFL¬QFLD H DGTXLUDP FRPSHW¬QFLDV SDUD D VXD
adequada gestão.
De facto, em determinadas situações de perigo, o EEEF, após avaliação prévia,
Figura n.º 14 e ponto 4.6.1

pode concluir que é mais seguro separar a criança do seu contexto familiar de
origem porque existe perigo actual e iminente para a sua integridade física e há
oposição dos pais recorrendo à aplicação de um procedimento de urgência.
Nestes casos a colaboração das forças de segurança pode ser necessária para em
conjunto com o EEEF proceder a ao afastamento da criança da forma menos

Para aprofundamento das
situações que exigem
articulação com as forças de
segurança consultar o Guia de
orientações para os profissionais
das Forças de Segurança na
abordagem das situações de
maus-tratos ou outras situações de
perigo

traumática evitando, tanto quanto possível, que se repercuta negativamente na
criança. Sendo o EEEF um local em que, com alguma facilidade, poderá afastar-se
a criança da situação de perigo, reune condições mínimas para levar a efeito este
procedimento, não esquecendo que cabe ao EEEF solicitar também a colaboração
de outras entidades, como por exemplo, a Linha Nacional de Emergência no sentido
GHJDUDQWLUHPGHৱQLWLYRWDODIDVWDPHQWR
Pelas razões já acima expostas e também pelo dever de colaboração ao abrigo do
$UWLJR|GD/3&-3FDVRVHMDD&3&-RXR7ULEXQDODWUDY«VGD(0$7DGHOLEHUDU
a aplicação de um procedimento de urgência, a colaboração do EEEF é muito
importante e, por vezes, até imprescindível facilitando que o afastamento da

LPCJP

criança relativamente à família ocorra nas sua instalações e da melhor maneira
possível para a criança.
Noutras situações esse perigo não é iminente ou não existe oposição, mas o
DIDVWDPHQWRGDFULDQ©DLPS·HVHSRUTXHQ¥RH[LVWHPQRVHXPHLRIDPLOLDUৱJXUDV
que possam proporcionar-lhe os cuidados e protecção adequados, pelo que o EEEF
procede à sinalização à CPCJ territorialmente competente, sugerindo a aplicação
de uma medida que leve ao afastamento da criança. A CPCJ pode então avaliar
mais pormenorizadamente a situação socio-familiar e deliberar qual a medida mais
HৱFD]6HQDVHTX¬QFLDGHVWDDYDOLD©¥RD&3&-DFRUGDUFRPRVSDLVQRDIDVWDPHQWR
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da criança o EEEF deve também colaborar quando solicitada para realizar as acções
QHFHVV£ULDVDRREMHFWLYRGHৱQLGR
2PHVPRGHYHUGHFRODERUD©¥RVHLPS·HQRVFDVRVHPTXHVHMDRSUµSULR7ULEXQDO
a promover o afastamento da criança do seu contexto familiar.

3.6.3 ALGUMAS DIFICULDADES QUE PODEM SURGIR AOS PROFISSIONAIS
0XLWRV SURৱVVLRQDLV PDQLIHVWDP GLৱFXOGDGHV GH Y£ULD QDWXUH]D TXH SRGHP
constituir obstáculos em qualquer tipo de intervenção, no momento de comunicar
as situações detectadas a outras entidades com competência em matéria de
infância e juventude ou no momento de sinalizar à CPCJ. Muitas vezes receiam
as repercussões legais que tais acções possam ter sobretudo para os próprios,
PDVWDPE«PDVFRQVHTX¬QFLDVTXHWDODF©¥RSRVVDWHUDUHOD©¥RGHFRQৱDQ©DTXH
HVWDEHOHFHPFRPHVWDHFRPDIDP¯OLD(VWDVGLৱFXOGDGHVSRGHPGHVHQFRUDMDUD
actuação do docente em futuros casos de maus tratos.
(QWUH DV Y£ULDV SRVV¯YHLV UHDF©·HV GRV SURৱVVLRQDLV SRGHP LGHQWLৱFDUHPVH  DV
VHJXLQWHVFRPRVHQGRDVTXHVHPDQLIHVWDPFRPPDLVIUHTX¬QFLD
a] INCERTEZA EM RELAÇÃO AO FUTURO DA CRIANÇA: O QUE IRÁ
ACONTECER DEPOIS DA COMUNICAÇÃO A OUTRAS ENTIDADES COM
ÔaÛ(13Ó(aa1¦/ÓÚ(Ó3)3Ó(Jb2(31bÚ(Ôb0Ó3ØÓ§Ô
À CPCJ
0XLWRVGRFHQWHVRXRXWURVSURৱVVLRQDLVGR((()PDQLIHVWDPDVVXDVG¼YLGDVVREUH
o que irá acontecer depois de apresentada a comunicação/sinalização.

Pontos 3.6, 3.7 e 4.1.1.

ठDQGRVHWRPDDGHFLV¥RGHFRPXQLFDU¢V(&0,-HRX&3&-H[LVWHDREULJD©¥R
de dar conhecimento aos pais.
Contudo, se o EEEF supõe que o acto de comunicar ou sinalizar, e consequente
informação aos pais, coloca em perigo acrescido a própria criança, deve considerar
a possibilidade da comunicação ou sinalização não ser do conhecimento dos
mesmos, mas deve desse facto dar conhecimento, logo que possível por escrito, à
entidade que recebe a comunicação ou sinalização. Assim, se poderá equacionar a
melhor forma de salvaguardar os direitos da família e da criança à informação sem
colocar em perigo a criança.
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b] O RECEIO PELA PRÓPRIA SEGURANÇA PESSOAL.
 IUHTXHQWH RV SURৱVVLRQDLV SUHRFXSDUHPVH FRP D VXD SUµSULD VHJXUDQ©D
HVSHFLDOPHQWHQRVFDVRVHPTXHRPDXVWUDWRVGHWHFWDGRVFRQৱJXUDPFULPH HJ
maus tratos físicos, negligência grave, abuso sexual) que estão obrigados por lei a
denunciar.
$ DFWXD©¥R GRV SURৱVVLRQDLV HP PDW«ULD GH 3URWHF©¥R ¢ ,QI¤QFLD H -XYHQWXGH
não está isenta de alguns riscos, porém, dada a obrigação legal, nestes casos, é
LPSRUWDQWH TXH R SURৱVVLRQDO TXH GHQXQFLDU XPD VLWXD©¥R TXH FRQৱJXUD FULPH
conte com o apoio explícito da Direcção do EEEF e quando for caso disso das forças
GHVHJXUDQ©D,PSRUWDQ¥RHVTXHFHUWDPE«PRGLUHLWRTXHWRGRVRVSURৱVVLRQDLV
e todos os cidadãos em geral têm de apresentarem queixa ao Ministério Público
(ou através das forças de segurança) de possíveis ameaças, tentativas de agressão,
GLIDPD©¥R H RXWUDV VLWXD©·HV TXH FRQৱJXUHP FULPH FRQWUD VL FRQWUD RV VHXV
familiares ou contra a sua propriedade.
De referir a importância de se comunicar a todos os pais, pelas mais variadas
Pontos 1.5, 3.1, 3.2 e 3.3.

formas, da responsabilidade do EEEF na intervenção em todas as situações de
SHULJRHQDVVLWXD©·HVTXHFRQৱJXUDPFULPHDVVLPFRPRGRVGLUHLWRVHGHYHUHV
tanto do EEEF como dos pais. Desta forma, podem evitar-se possíveis reacções
dos pais que decorram da falta de entendimento relativamente à actuação dos
SURৱVVLRQDLVGDHGXFD©¥R
c] A PREOCUPAÇÃO EM NÃO SE IMISCUIR NA PRIVACIDADE DAS FAMÍLIAS.
$LGHLDGHTXHRVৱOKRVV¥RSURSULHGDGHH[FOXVLYDGRVSDLV«XPPLWRPXLWRDUUHLJDGR
No entanto, cada vez mais existe a convicção de que as crianças são membros da
comunidade com plenos direitos e os pais são os principais responsáveis por cuidar
GHOHV'HVVHSRQWRGHYLVWDRVSURৱVVLRQDLVGDHGXFD©¥RFRPRPHPEURVHOHLWRVGD
comunidade para a educação das crianças, estão especialmente legitimados para
a actuação em situações maus tratos e outras situações de perigo quando os pais
UHYHODPGLৱFXOGDGHVHPDVVXPLUSOHQDPHQWHDVVXDVUHVSRQVDELOLGDGHV
d] A IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAR FAMÍLIAS COM MODELOS CULTURAIS
DISTINTOS.
Cada vez é maior a presença de famílias das mais diversas origens culturais. A
diversidade cultural é enriquecedora, mas as necessidades e direitos da criança
devem ser respeitados independentemente dos valores culturais da família, regendose pela LPCJP independentemente da sua origem cultural. Contudo, quer na avaliação
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quer na intervenção das situações os valores culturais devem ser compreendidos e
respeitados desde que não coloquem em perigo a segurança da criança.
e] A IDEIA DE QUE A INTERVENÇÃO NÃO SERVIRÁ DE NADA.
É um sentimento muito comum, que se baseia na generalização de algumas situações
em que a intervenção protectora não serviu de muito ou foi incorrectamente
executada. Muitas vezes este sentimento tem origem numa má experiência do
SURৱVVLRQDOGHHGXFD©¥RHQYROYLGRQXPFDVRGHLQVXFHVVRHPTXHQDVXDRSLQL¥R
não se actuou de modo correcto.
No conjunto das actuações do Sistema de Promoção e Protecção da Infância e Juventude
em todos os seus patamares é muito difícil que todas as situações sejam intervencionadas
com igual sucesso. Para potenciar este sucesso deve apostar-se primeiramente em bons
programas de prevenção primária e secundária, numa actuação tão rápida e articulada
quanto possível na remoção do perigo ao nível do primeiro nível de intervenção na
PHGLGDHPTXHHVWD«IHLWDSHORVSURৱVVLRQDLVTXHPDLVSUµ[LPRVHVW¥RGDVFULDQ©DV
EHQHৱFLDQGR GH XP PHOKRU FRQKHFLPHQWR GDV PHVPDV H GDV VXDV IDP¯OLDV H PDLRU
FRQৱDQ©DGHVWDV$DFWXD©¥RGRVQ¯YHLVVHJXLQWHVM£SRGHLPSOLFDUGDQRVYLV¯YHLVSDUD
a criança com a possibilidade de as situações se tornarem crónicas, o que torna mais
complexa e mais difícil a concretização da intervenção.

3.7 PROCEDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE MAUS TRATOS OU OUTRAS
SITUAÇÕES DE PERIGO
Na sequência da detecção de uma situação de suspeita de maus tratos ou outra
situação de perigo, e em função de uma primeira avaliação (ver ponto anterior),
surge a necessidade de estabelecer qual(ais) o(s) procedimento(s) a seguir e quais
os intervenientes.
Não é necessário ter a certeza absoluta da situação da criança para iniciar a
intervenção do EEEF ou fazer a comunicação a outras entidades com competência
em matéria de infância e juventude, ou mesmo a sinalização à CPCJ. Basta ter uma
suspeita razoável da gravidade da mesma, baseada na observação dos indicadores.
Num primeiro momento em que se suspeite que uma criança está a ser vítima de
maus tratos ou outra situação de perigo é necessário proceder de acordo com o
)OX[RJUDPDFRQVWDQWHGDৱJXUDQ|TXHSRGHVHUOLGRGDVHJXLQWHIRUPD
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Intervenção do
EEEF

Início

Não

Intervenção
do EE ao
abrigo
Artº91º

Há perigo actual e iminente
para a vida e integridade física
da criança?

1

Sim

2

A

Sim

Comunicação obrigatória

3

Os detentores do poder paternal ou quem tenha a
guarda de facto opõem-se à protecção imediata da
criança ?

Não

Ministério Público
responsável pela
protecção

Proteger a criança
Cooperação

Co
m
obr unic
iga açã
tór
ia o

Forças de
Segurança

Sim

4

Há suspeita de crime contra a criança

Comunicação obrigatória
Não

Não

Existe mau-trato/perigo que resulta da acção dos
pais, ou ainda resulta da acção de terceiros ou
da própria criança ao qual os pais não se
opõem ?

5

Ministério
Público
responsável
pela matéria
crime

Sim
A intervenção do Estabelecimento de
Ensino basta para a protecção?

6

Não

Sim
Não
Os pais consentem na intervenção da
Escola?

7

Comunicação ao
abrigo do
Estatuto do Aluno
- Artigo 10º- ponto 3

Sim

8

Diagnóstico e intervenção do EE

Sim

9

A intervenção removeu a situação e
minimizou as suas consequências?

Não
Não

Intervenção
do
EE
juntamente
com outras 11
ECMIJ

10

Os pais consentem no envolvimento de
outras ECMIJ na avaliação da situação?

Sim
Diagnóstico conjunto com outras entidades

12

A resolução da situação exige uma
medida de protecção?

Não

B

13

Os pais concordam com a
intervenção das outras entidades
em conjunto com a escola ?

Sim

14

Cooperação ao abrigo do
Estatuto do AlunoArtigo 10º- ponto 2

Outras
ECMIJ

Sim
Comunicação ao abrigo do
Estatuto do Aluno
- Artigo 10º- ponto 4

CPCJ

Não
Comunicação ao abrigo do
Estatuto do Aluno
- Artigo 10º- ponto3

Intervenção do EE juntamente com outras ECMIJ

15
16

Comunicação ao abrigo do
Estatuto do AlunoArtigo 10º- ponto 3

A intervenção removeu a situação
de maus e minimizou as suas
consequências?

Sim

Não
Comunicação ao abrigo do
Estatuto do Aluno
- Artigo 10º- ponto 4

Fim da intervenção/inicio da monitorização
Figura n.º 14 – Fluxograma relativo à intervenção das Entidades com Competência em Matéria de
Infância e Juventude em situações de maus tratos e outras situações de perigo
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1

2

Há perigo actual ou iminente para a vida ou integridade física da criança?
Sim

Confirmando-se a existência de tal situação os pais devem ser informados das
necessidades de protecção da criança.

Não

Seguir os procedimentos do ponto 4 deste quadro.

Para efeitos do quadro seguinte, e tal
como consta da Lei de Protecção, a
expressão pais engloba, para além
destes, também os detentores das
responsabilidades parentais ou quem
tenha a guarda de facto da criança.

Os pais opõem-se à protecção imediata da criança ?
Sim

Se os pais ao serem informados sobre estas necessidades da criança se opõem
verbal ou fisicamente dificultando o acesso a esta de forma a impedir a sua
protecção imediata, o EEEF deve seguir os procedimentos do ponto 3 deste
quadro.

Não

Se os pais não se opõem à intervenção imediata do EEEF, esta deve proteger a
criança da forma mais adequada em consenso com os pais. Não estão reunidos
os pressupostos para a aplicação do artigo 91.º mesmo tratando-se de uma
situação de perigo.
Seguir os procedimentos do ponto 4 deste quadro.

1RWDV
 $HVFROKDFXPXODWLYDGDVUHVSRVWDVVLP¢VSHUJXQWDVHFRQৱJXUDVHPSUH
RۆSURFHGLPHQWRXUJ¬QFLDQDDXV¬QFLDGHFRQVHQWLPHQWRۇGHৱQLGRQRDUWLJR
|GD/HLGH3URWHF©¥R
- Em qualquer momento da intervenção, independentemente da entidade que
a executa, caso estejam reunidos os pressupostos da sua aplicação, pode ser
accionado um procedimento de urgência.

2V SURFHGLPHQWRV PDLV GHWDOKDGRV VREUH HVWH SURFHGLPHQWR HQFRQWUDPVH QR
SRQWRGHVWHJXLD

Proteger a criança ao abrigo do Artigo 91º da Lei de Protecção
O EEEF deve proteger a criança ao abrigo do Artigo 91º da Lei de
protecção de crianças e jovens em perigo.
O EEEF solicita a presença imediata de elementos das forças de
segurança, quando necessário.
O EEEF, deve proteger a criança, se necessário juntamente
com as forças de segurança, da forma mais adequada, comunicando
este facto imediatamente ao Ministério Público.

3

4

5

Há suspeita de crime contra a criança?
Para saber que situações configuram crime, consultar ponto 2.5 deste guia.
Sim

O EEEF está obrigado a comunicar às Forças de Segurança ou Ministério Público,
para garantir a protecção da criança e eventualmente de terceiros, mesmo que
os pais também o façam.
Proteger a criança seguindo os procedimentos do ponto 5 deste quadro.

Não

Proteger a criança seguindo os procedimentos do ponto 5 deste quadro.

Existe mau trato/perigo que resulta da acção dos pais, ou ainda resulta da acção de
terceiros ou da própria criança ao qual os pais não se opõem ?
Sim

Seguir os procedimentos do ponto 6 deste quadro.

Não

Fim da intervenção.
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6
Nos casos em que é necessário
sinalizar a situação à CPCJ e esta não
exista sinalizar ao tribunal competente.
As comunicações referidas no quadro 5
e no fluxograma da figura 14 aplicamse a todas as criança ao abrigo da Lei
de Protecção. No caso dos alunos da
rede pública, privada e cooperativa,
dos ensinos básico e secundário
da educação escolar, incluindo as
suas modalidades especiais, os
procedimentos nele descritos são
reforçados pelo Estatuto do Aluno, Lei
n.º 30 /2002 de 20 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º
3/2008, de 18 de Janeiro e Lei 39/2010
de 2 de Setembro.

7

A intervenção do EEEF basta para a protecção?
O EEEF verifica da sua capacidade para promover a protecção da criança fazendo uso das
competências e recursos próprios
Sim

Seguir os procedimentos do ponto 7 deste quadro.

Não

Seguir os procedimentos do ponto 10 deste quadro.

Os pais consentem a intervenção da EEEF?
Sim

Se os pais consentem de forma verbal ou escrita
O EEEF procede ao diagnóstico da situação seguida da intervenção fazendo uso
dos seus recursos próprios, sempre em colaboração com os pais seguindo o
ponto 8 deste quadro.

Não

O EEEF deve sinalizar a situação à CPCJ remetendo todos os elementos que
reuniu sobre a situação, informando os pais da sinalização e da informação
partilhada. Comunicação ao abrigo do Estatuto do Aluno - Artigo 10º- ponto 3.

8
9

10

Diagnóstico e intervenção do EEEF
A intervenção removeu a situação de maus tratos e minimizou as suas consequências?
Sim

Fim da intervenção.

Não

Seguir os procedimentos do ponto 10 deste quadro.

Os pais consentem no envolvimento de outras ECMIJ na avaliação da situação?
Sim

Uma vez estabelecido o consenso com os pais, as entidades com competência
em matéria de infância e juventude iniciam o diagnóstico de forma articulada
seguindo o ponto 11 deste quadro.

Não

O EEEF deve sinalizar a situação à CPCJ informando os pais. Comunicação ao
abrigo do Estatuto do Aluno - Artigo 10º- ponto 3.

Diagnóstico conjunto com outras entidades

11
12

13

Cooperação ao abrigo do Estatuto do Aluno - Artigo 10º- ponto 3.
A resolução da situação exige uma medida de protecção?
Sim

O EEEF deve sinalizar a situação à CPCJ remetendo todos os elementos que
reuniu sobre a situação, informando os pais da sinalização e da informação
partilhada. Comunicação ao abrigo do Estatuto do Aluno - Artigo 10º- ponto 3.

Não

O EEEF em conjunto com as restantes entidades propõe acções a desenvolver
com a família e procura o seu consenso. Seguir os procedimentos do ponto 13
deste quadro.

Os pais concordam com a intervenção das outras entidades em conjunto com o EEEF?
Sim

Intervenção do EEEF juntamente com outras Entidades com Competência em
Matéria de Infância e Juventude.

Não

O EEEF deve sinalizar a situação à CPCJ remetendo todos os elementos que
reuniu sobre a situação, informando os pais da sinalização e da informação
partilhada. Comunicação ao abrigo do Estatuto do Aluno - Artigo 10º- ponto 3.

14
15

Intervenção do EEEF juntamente com outras ECMIJ
A intervenção removeu a situação de maus tratos e minimizou as suas consequências?
Sim

Final da Intervenção

Não

O EEEF deve sinalizar a situação à CPCJ remetendo todos os elementos que
reuniu sobre a situação, informando os pais da sinalização e da informação
partilhada.

Quadro n.º 5 - Descrição do fluxograma da figura n.º14
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2TXDGURQ|SUHWHQGHGHWDOKDUFRPPDLVSRUPHQRURVSURFHGLPHQWRVGHVFULWRV
QRTXDGURDQWHULRUTXDGURQ|
1

2

Há perigo actual ou iminente para a vida ou integridade física da criança
Sim

Confirmando-se a existência de tal situação os pais devem ser informados das
necessidades de protecção da criança.
A actuação junto de uma criança é considerada “urgente”,requerendo actuações
ágeis e rápidas, nos casos em que existam indícios de perigo actual (está a
acontecer) ou iminente (vai acontecer no momento se nada for feito), para a sua
vida, ou integridade física.
Estes casos ocorrem, por exemplo, quando:
Í 3oI kL L HKI IKIH HH HLªHû Ā ĀāHÜHLILIüĂ
Í  HLªH Hÿ IÝ sL HH HHHHþÝ ÜH HLIILoIK 
sido maltratada e necessitar de protecção;
Í   HLªH I   ÞHH LH LK H ȏ LK K ªoIþ ÕHÜHLILHHĖ I HK 
dos pais e não se localizam outros familiares que possam ou queiram
encarregar-se dela;
Í Ô H  IKHÿ    H LK  LHH      H L   H 
básicas da criança colocando-a em perigo actual ou iminente para a vida, ou
integridade física;
Í Ô H  HL KH  IIKH LKI HH LK   HKHI  
coloca em perigo a vida, ou integridade física, da criança (e.g.: crise psicótica
dos pais; violência física, etc.).
Exemplo: Uma criança dá entrada na escola e o professor observa lesões
físicas típicas de maus tratos confirmadas pela própria criança a um
profissional de educação (docente) da sua confiança. Quando confrontados
com este diagnóstico, os pais pretendem retirar de imediato a criança da no
estabelecimento de educação e ensino escola e levá-la para casa. Nestas
circunstâncias, a escola deve proteger de imediato a criança,impedindo que
os pais a levem, porque se não se levar a mesma aos cuidados médicos pode
ficar em perigo a sua vida ou a integridade física.
Comunicar simultaneamente ao Ministério Público as medidas tomadas
para proteger a criança e os seus fundamentos. Seguir os procedimentos
do ponto 3.

Não

Se não existe perigo actual e iminente para a vida e integridade física da criança,
o EEEF deve seguir os procedimentos descritos no ponto 4 do fluxograma.

Os pais opõem-se à protecção imediata da criança ?
Sim

Não

Nos casos em que se regista oposição dos pais, há também lugar à intervenção
sendo a situação designada por procedimento de urgência nos termos do artigo
91.º da LPCJP. Seguir os procedimentos do ponto 3.
A oposição abrange as manifestações meramente verbais, expressivas da
intenção de não permitir o contacto com a criança, bem como a prática de actos
que impeçam a intervenção, nomeadamente, manter a criança em situação de
reclusão não permitindo o acesso à mesma.
O procedimento de urgência pode ter lugar sem que esteja instaurado Processo
de Promoção e Protecção na CPCJ e pode ocorrer no decurso deste, sendo
aplicável em qualquer destas circunstâncias os dispostos nos artigos 91.º e
92.º da LPCJP.

Ponto 4.6.2
Pedidos de Informação - Linhas
telefónicas
Linha Nacional de Emergência Social
Telefone: 144
Todos os dias, 24 horas/dia
Serviço: A todos os cidadãos em
situação de Emergência Social
Entidade: Instituto da Segurança Social,
I.P.

Se os pais não se opõem à intervenção imediata do EEEF, existe legitimidade
de intervir para proteger a criança, pelo que o EEEF deve fazê-lo da forma mais
adequada e em consenso com aqueles.
A não oposição à intervenção em situação de emergência não afasta a
necessidade do consenso para a intervenção pelas entidades com competência
em matéria de infância e juventude na primeira linha (artigo 7.º da LPCJP) e do
consentimento para a intervenção das CPCJ (artigos 8.º e 9.º da LPCJP).
Seguir os procedimentos do ponto 4.
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4

Há suspeita de crime contra a criança?
Na suspeita de crime tem lugar a denúncia ao Ministério Público nos termos do Artigo 70.º da LPCJP
melhor explicitado no ponto 2.5 deste Guia.

Nos casos em que é necessário
sinalizar a situação à CPCJ e esta não
exista sinalizar ao tribunal competente.

Sim

O EEEF deve informar as Forças de Segurança ou Ministério Público, para
garantir a protecção da criança e eventualmente de terceiros, mesmo que os
pais também o façam.
A denúncia de uma suspeita de maus tratos a uma criança é uma tentativa
responsável e um exercício de cidadania para proteger a integridade física ou
psíquica da criança.
A Lei de Protecção LPCJP define que “A comunicação (de crime) é obrigatória
para qualquer pessoa que tenha conhecimento de situações que ponham
em risco a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade da criança ou
do jovem.”, pelo que é uma obrigação legal de qualquer cidadão e, em especial,
daqueles que têm mais contacto com a infância e a adolescência.
Nesta linha, os funcionários públicos, independentemente da profissão que
exercem, estão obrigados, de acordo com o artigo 242.º da Lei n.º 48/2007 de
29-08-2007, a denunciar as situações de maus tratos: “ a denúncia é obrigatória,
ainda que os agentes do crime não sejam conhecidos, para os funcionários
públicos, na acepção do artigo 386.º do Código Penal, quanto a crime de que
tomaram conhecimento no exercício das suas funções e por causa delas”.
Nas situações em que se configura um crime, mesmo não sendo situações
de urgência, os profissionais dos EEEF têm a obrigação, por lei, de denunciar
a situação às entidades competentes – Forças de segurança e/ou Ministério
Público, sob pena de incorrerem em responsabilidade disciplinar, civil, ou
criminal, nos termos gerais.
O EEEF deve :
Í ÛIK
H HLªH  LIII   LKIIILKI"Ā
Í Ú LL HI  l)IªH 0 HLªHIa L Kq IÛ|Ü Iā
A denúncia tem lugar quando se está perante um caso que constitua crime
e é um acto de transmissão de informação de carácter formal que, segundo
a Código do processo penal tem as seguintes características:
Í Ú Ý  IL   I LI  I I LKI  I IH    Iûü HKIûü
ocorre(m), identificar o autor ou autores e os possíveis consentidores
ou cúmplices e fornecer o máximo de detalhes possível acerca dos
intervenientes
Í ÛI k    KH I Ý ÜH  H  LKHH  IH LK  I I  I
de mandatário com procuração especial junto das autoridades policiais
ou do Ministério Público. A denúncia por escrito deverá ser assinada
pelo denunciante ou, se este não puder faze-lo, por outra pessoa a
rogo. Quando a denúncia for verbal, a autoridade ou funcionário redigirá
um auto com toda a informação fornecida pelo denunciante, que será
assinado por ambos.
Í  HKI H  I L ILk I     Ü  H  L|L H Ý ÜH I  KH
verificará, através de BI ou outro documento, a identidade do denunciante.
O denunciante pode exigir um comprovativo da formalização da denúncia.
Nas situações em que há suspeita de crime de maus tratos, o processo
de investigação inicia-se independentemente da vontade da vítima do
crime; pode ser denunciado por terceiros e não exige que seja a vítima a
apresentar a queixa pessoalmente.
Í 0  HI LKHª{ H)IªH 0 HLªHIÛI  HJ  k HL KH
matéria, dado que é muito importante nestes casos a preservação de
provas de forma a que as mesma possam eventualmente ser utilizadas em
processo judicial.
Í *HH IÝH   KH HKI  HK ÝI l  KHªoI   H KHKI I
outras situações de perigo.

Não

Proteger a criança seguindo os procedimentos do ponto 5.

Em qualquer situação de perigo
para a criança, excluindo as
situações abrangidas pelo Artº 91º Procedimentode urgência na ausência
de consentimento, quer haja suspeita
de crime ou não o procedimento a
seguir é sempre o de protecção da
criança, tal como se verifica no ponto 4.

5
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Existe Mau trato/perigo que resulta da acção dos pais, ou ainda resulta da acção de
terceiros ou da própria criança ao qual os pais não se opõem ?
Sim

Seguir os procedimentos do ponto 6.

Não

A intervenção cessa por não haver legitimidade para intervir.
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6

A intervenção do EEEF basta para a protecção?
Tal como nas situações de risco, o EEEF deverá analisar se dispõe de competências suficientes para
intervir (incluindo a intervenção de todos os seus profissionais) ou se deverá solicitar a intervenção
articulada de outras entidades com competência em matéria de infância e juventude.
O objectivo principal desta avaliação é determinar, atempadamente, se a criança evidencia uma
situação de maus tratos ou outra situação de perigo, saber até que ponto a escola pode intervir
no âmbito das suas competências, com os recursos de que esta possa dispor (e.g. programas de
competência social, escolas de pais, programas de intervenção educativa e familiar, etc.) ou se pelo
contrário deve haver lugar a uma intervenção articulada com outras entidades com competência em
matéria de infância e juventude.

7

Sim

As situações de maus tratos ou outras situações de perigo avaliadas estão em
condições de serem resolvidas no próprio contexto escolar, com o consenso
dos pais e a própria criança, garantindo-se a sua protecção com os recursos do
sistema educativo.

Não

Tendo-se concluído da impossibilidade/incapacidade de intervenção do EEEF
na protecção da criança, por necessitar da intervenção de outras entidades com
competência em matéria de infância e juventude, o EEEF propõe aos pais a
intervenção de outras ECMIJ. Esta avaliação deve ter em conta obviamente a
gravidade e o grau de perigosidade da situação para a criança, devendo por isso
ser célere no tempo útil da criança e ter em conta os critérios já mencionados.
Seguir os procedimentos do ponto 10.

Os pais consentem na intervenção do EEEF?
Estas acções a desenvolver devem ser precedidas da exposição aos pais das preocupações que o
EEEF manifesta quanto à satisfação das necessidades da criança, procurando o consenso para a sua
intervenção. Este contacto permite também recolher informação sobre as capacidades daqueles para
a satisfação das necessidades da criança, assim como sobre as condições ambientais em que esta
vive.

Sim

Se os pais consentem, de forma verbal ou escrita, o EEEF procede ao diagnóstico
da situação seguida da intervenção fazendo uso dos seus recursos próprios,
com a realização de acções acordadas com os pais seguindo o ponto 8 deste
quadro.

Não

Se os pais não concordam com a intervenção proposta pela escola concretizada
em acções em contexto escolar existe legitimidade por parte da escola em
sinalizar a situação à CPCJ. Para os estabelecimentos da rede pública, privada e
cooperativa, dos ensinos básico e secundário da educação escolar, incluindo as
suas modalidades especiais esta sinalização está simultaneamente de acordo
com a Lei de Protecção e com o Estatuto do Aluno - Artigo 10º- ponto 3.
Quando se verifique a oposição dos pais à intervenção do EEEF e este, no
exercício das suas competências, não possa assegurar em tempo a protecção
suficiente que as circunstâncias do caso exigirem, deve informar os pais que irá
comunicar a situação à CPCJ ou, no caso desta não se encontrar instalada, ao
magistrado do Ministério Público junto do Tribunal competente em matéria de
família e crianças.
Uma vez que os EEEF terão, provavelmente, até à data de sinalização à CPCJ,
recolhido bastante informação, sobre a criança e respectiva família, deverão
obrigatoriamente transmiti-la à CPCJ (artigo 71.º, nº2 da LPCJP), podendo,
sempre que possível e adequado, sugerir a medida de promoção e protecção,
que acharem mais adequada para o caso, fundamentada na situação de maus
tratos ou de perigo avaliada, na informação recolhida e na experiência resultante
da sua actuação em articulação com outros intervenientes.Contudo, a CPCJ terá
sempre a última decisão sobre a(s) medida(s) a aplicar e que pode ser contrária
à medida proposta pelo estabelecimento educativo ou de escolar, com base
noutras informações a que a CPCJ tenha acesso, ou em diferente entendimento.
O EEEF no momento da sinalização à CPCJ deve ter presente que a utilização
prévia de todos os recursos adoptados na situação sinalizada deve ser sempre
referenciada e adequadamente documentada para se prevenir a repetição de
intervenções que se revelam e/ou que colidam com o direito da criança e da
família à sua intimidade, imagem e reserva da vida privada e/ou com princípio
da intervenção mínima.
A sinalização realizar-se-á através da Ficha de sinalização que se baseia e é
coerente com o modelo teórico exposto no presente Guia e com os indicadores
de perigo da criança e da família. Contudo, podem existir outros modelos de
fichas de sinalização. Assim, a presente proposta de Ficha de sinalização
contém as principais directrizes propostas pelo observatório da infância para
o desenvolvimento de Protocolos de Observação e Fichas de Notificação da
Comunidade Valenciana. (cont.)

Para aprofundamente da forma como
deve ser feita a sinalização,
ver o ponto 3.8 deste Guia.
Para aprofundamento das
comunicações ao abrigo do Estatuto do
Aluno ver o ponto 3.7.1.
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Não

Diagnóstico e intervenção do EEEF

8
9

(cont.) Quando se avaliou que é necessário sinalizar o caso devido à situação
de perigo em que a criança se encontra, é conveniente, sempre que tal seja
possível, informar os pais de que a escola observou problemas na criança,
que se suspeita da existência de uma situação de perigo para esta, iniciandose a intervenção da escola como é sua obrigação, ou a comunicação a outras
entidades com competência em matéria de infância e juventude ou mesmo à
CPCJ, consoante o caso. (Ver ponto 3.7). Se esta decisão for tomada com precisão
e profissionalismo, pode facilitar um melhor prognóstico do caso e a intervenção
destas entidades.
No entanto, há situações em que podem existir motivos para não informar os
pais da detecção e notificação do caso, como por exemplo, pelas características
agressivas dos pais, etc.
Noutras situações pode decidir-se não informar os pais porque se supõe que
isso vai prejudicar a criança ou que a hostilidade entre eles é tal que pode
dificultar futuras actuações de apoio a realizar pela escola.
A informação de que a escola dispõe sobre as características da criança,
designadamente o rendimento académico, as relações com os colegas e
os professores, a adaptação às normas, o comportamento quotidiano, etc.,
tem um valor fundamental para que a entidade competente possa decidir
adequadamente quais são as medidas de protecção mais convenientes.
Assim, é importante que os EEEF facultem esta valiosa informação de que
dispõem sobre a criança.

Para orientações práticas sobre esta etapa, consultar o ponto 4.2.2.

A intervenção removeu a situação de maus tratos e minimizou as suas consequências?
O conhecimento dos contornos de cada situação permite à escola avaliar da necessidade de promover
a intervenção articulada e consensual com os pais e a criança de outras entidades com competência
em matéria de infância e juventude.

10

Sim

Fim da intervenção.

Não

Quando devidamente fundamentado que a intervenção do EEEF é inadequada
ou insuficiente para remover o perigo em que a criança se encontra, pela
constatação da impossibilidade de qualquer intervenção adicional eficaz, seguir
os procedimentos do ponto 10.

Os pais consentem no envolvimento de outras ECMIJ na avaliação da situação?
No contexto escolar esta recolha de informação tem limites não muito fáceis de definir. Desde logo,
existem temas sobre os quais o EEEF consegue falar com os pais, mas há uma esfera familiar que não
é de fácil “acesso” pelo EEEF. Neste ponto é necessário introduzir a necessidade de envolver entidades
com outras competências.
A complexidade das situações de maus tratos torna necessária a participação de diferentes
profissionais de diferentes entidades que, nos seus diferentes âmbitos de actuação, consigam atenuar
as consequências da situação para a vida da criança.
Quando os professores responsáveis pelo caso, em contínua articulação com outros profissionais
verificam que a situação ultrapassa as capacidades ou recursos do EEEF e é necessário uma
intervenção articulada com os serviços/equipas de apoio social, deve expor-se a situação aos pais de
forma clara, sempre numa atitude colaborativa de forma a obter o seu consenso na intervenção de
outras ECMIJ.

Sim
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Uma vez estabelecido o consenso com os pais, as entidades com competência
em matéria de infância e juventude iniciam o diagnóstico de forma articulada.
O responsável por esta intervenção conjunta com outras entidades deverá ser o
Director de Estabelecimento podendo este delegar nos profissionais
que considere necessários, preferencialmente os que já acompanham a criança
no contexto do EEEF.
O professor tutor (em funções ao abrigo do Protocolo estabelecido entre o MTSS
e o ME), que presta apoio a todo o concelho, poderá constituir-se como um
suporte à actuação destes elementos.
O EEEF deve contactar as outras entidades com competência em matéria de
infância e juventude (profissionais de saúde, da acção social, das forças de
segurança, etc.) que se considerem necessárias à intervenção.
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Não

Esgotados todos os recursos disponíveis e os pais não concordando em envolver
outras entidades torna-se necessária a intervenção da CPCJ para a aplicação de
uma medida de protecção só aplicável pelas CPCJ ou Tribunais. No entanto, isto
não significa que se deixe de intervir com o criança no próprio estabelecimento.
Muito pelo contrário, após a sinalização do caso à CPCJ facultando-lhe todos os
elementos subjacentes ao envio do caso, dever-se-á trabalhar em articulação
não só a nível do diagnóstico como na definição do Acordo de Promoção e
Protecção (APP) e na concretização do respectivo Plano de Intervenção (PI) ou
"Plano de Protecção" (PP). O EEEF deve sinalizar a situação à CPCJ informando
os pais.

As medidas de promoção e protecção
são de aplicação exclusiva das CPCJ e
dos Tribunais.

Diagnóstico conjunto com outras entidades

11

Para os estabelecimentos da rede pública, privada e cooperativa, dos ensinos básico e secundário
da educação escolar, incluindo as suas modalidades especiais este diagnóstico conjunto está
simultaneamente de acordo com a Lei de Protecção e com o Estatuto do Aluno - Artigo 10º- ponto 2

12

A resolução da situação exige uma medida de protecção?

13

Sim

O EEEF deve sinalizar a situação à CPCJ, territorialmente competente
informando os pais quando a situação da criança ultrapassar as capacidades ou
recursos da escola e das outras entidades e se considerar necessária a aplicação
de uma medida de promoção e protecção e uma intervenção integrada e mais
especializada para a protecção eficaz da criança.
Certas situações de maus tratos e outras situações de perigo poderão exigir
a comunicação às CPCJ, porque a gravidade da situação e a sua complexidade
apontam para a necessidade de aplicação de uma medida de protecção
provisória para que esteja garantida a segurança da criança durante a fase
de diagnóstico da situação. Como as entidades com competência em matéria
de infância e juventude não podem aplicar medidas de promoção e protecção,
devem comunicar a situação à CPCJ, territorialmente competente, ou seja,
sempre que se avalie a necessidade de aplicação de uma medida de promoção
e protecção para a solução da situação e protecção eficaz da criança. Para os
estabelecimentos da rede pública, privada e cooperativa, dos ensinos básico e
secundário da educação escolar, incluindo as suas modalidades especiais este
diagnóstico conjunto está simultaneamente de acordo com a Lei de Protecção
e com o Estatuto do Aluno - Artigo 10º- ponto 4.

Não

O EEEF em conjunto com as restantes entidades propõe acções a desenvolver
com a família e procura o seu consenso. Seguir os procedimentos do ponto 13
deste quadro.

Os pais concordam com a intervenção das outras entidades em conjunto com o EEEF ?
Sim

Intervenção do EEEF juntamente com outras entidades com competência em
matéria de infância e juventude.

Não

O EEEF deve sinalizar a situação à CPCJ informando os pais. Para os
estabelecimentos da rede pública, privada e cooperativa, dos ensinos básico e
secundário da educação escolar, incluindo as suas modalidades especiais este
diagnóstico conjunto está simultaneamente de acordo com a Lei de Protecção e
com o Estatuto do Aluno - Artigo 10º- ponto 3.

14
15

Para aprofundamente da forma como
deve ser feita a Avaliação Diagnóstica,
ver o ponto 4.2.2 deste Guia.

Intervenção do EEEF juntamente com outras ECMIJ
A intervenção removeu a situação e minimizou as suas consequências?
Sim

Fim da Intervenção/ Início da Monitorização.

Não

As entidades com competência em matéria de infância e juventude devem
sinalizar a situação à CPCJ informando os pais. A CPCJ desencadeará todos
os meios ao seu alcance para obter o consentimento dos pais, quer para a
intervenção, quer para eventual aplicação de medida de promoção e protecção
provisória.

Quadro nº 6 - Explicitação das acções identificadas no Quadro nº 5
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3.7.1 COMUNICAÇÕES E SINALIZAÇÕES AO ABRIGO DO ESTATUTO DO ALUNO
2 HVWDWXWR GR DOXQR /HL Q|   GH  GH 'H]HPEUR FRP DV DOWHUD©·HV
LQWURGX]LGDVSHOD/HLQ|GHGH-DQHLURH/HLGHGH6HWHPEURDRV
alunos da rede pública, privada e cooperativa, dos ensinos básico e secundário da
educação escolar, incluindo as suas modalidades especiais, prevê as comunicações
às CPCJ que devem ter lugar no contexto das situações de perigo.
2(VWDWXWRID]UHIHU¬QFLDDRWLSRGHVLWXD©·HVDFRQVLGHUDUDRVUHTXLVLWRVTXHGHYHP
estar preenchidos e ao abrigo de que disposições se deve avaliar a necessidade de
efectuar as diversas comunicações.
1R ৲X[RJUDPD GD ৱJXUD  HVW¥R DVVLQDODGRV WRGRV RV PRPHQWRV UHODWLYRV ¢V
sinalizações a fazer à CPCJ que devem ter lugar ao abrigo do Estatuto do Aluno.

3.7.1.1 ARTIGO 10.º
Artigo 10.º, n.º1
“Perante situação de perigo para a segurança, saúde ou educação do aluno,
designadamente por ameaça à sua integridade física ou psicológica, deve o director
do agrupamento de escolas ou escola não agrupada diligenciar para lhe pôr termo,
pelos meios estritamente adequados e necessários e sempre com preservação da
vida privada do aluno e da sua família, actuando de modo articulado com os pais,
representante legal ou quem tenha a guarda de facto do aluno.”
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Considerações

Correspondência no fluxograma
da figura n.º 14.

1ª - Situação de perigo: O artigo não reserva a intervenção da
escola apenas para as situações de absentismo ou abandono
escolar, vai mais longe ao preconizar que, perante situação
de perigo, enumerando a saúde, segurança ou educação,
designadamente por ameaça à integridade física ou
psicológica, criando um leque muito abrangente de situações
em que a escola deve obrigatoriamente intervir para pôr fim
ao perigo.
2ª - Deve o Director do Agrupamento de Escolas ou Escola não
agrupada: A competência para accionar a acção interventiva
é do Director do Agrupamento de Escolas ou de Escola não
agrupada, devendo este accionar os mecanismos para que a
escola cumpra a sua função protectora de forma a solucionar
o problema de acordo com o princípio da subsidiaridade,
privilegiando uma intervenção próxima, mais célere e com
menor invasão do espaço do aluno e da sua família e por isso
menos estigmatizante.
É o Director do Agrupamento de Escolas ou da Escola
não agrupada que deve deter o conhecimento fáctico do
que se passa no Agrupamento ou na Escola e assumir,
conjuntamente com os demais agentes escolares, e outras
entidades cuja intervenção seja adequada e necessária
à protecção, a intervenção que a situação requerer,
desencadeando e delegando as funções que se impõem com
vista à protecção da criança.
Perante qualquer situação de perigo que seja do
conhecimento de qualquer agente escolar, deve este dar
conhecimento imediato ao Director do Agrupamento ou da
Escola não agrupada, não se precipitando em intervenções
que não sejam concertadas com o órgão que dentro da escola
tem a incumbência de implementar e coordenar intervenções.
Assim, são de rejeitar as situações em que os próprios
docentes ou demais agentes, levam ao conhecimento
das Entidades com competência em matéria de infância
e juventude ou da Comissão de Protecção situações que
não sejam primeiramente validadas como necessárias pelo
Director do Agrupamento.
3ª - Pelos meios estritamente adequados e necessários
– Apelo a uma intervenção que seja efectuada em
obediência aos princípios da proporcionalidade, adequação e
necessidade.
4ª - Sempre com a preservação da vida privada do aluno e da
sua família – Em obediência à reserva da imagem e da vida
privada do aluno e da família – intervenção próxima, directa,
sem intromissões que não sejam as adequadas e de molde a
preservar o sigilo da intervenção, a resguardar o aluno e a sua
família e o seu ambiente íntimo e familiar.
5ª - Actuando de modo articulado com os pais, representante
legal ou quem tenha a guarda de facto do aluno – Reparese que a intervenção para protecção da criança não deve
ser efectuada com o seu Encarregado de Educação, mas
sim envolvendo os pais ou quem em seu lugar representa
legalmente a criança, não só para efeitos de educação, mas
sim para situações em que estejam em causa questões
que impliquem intervenção em outras áreas do seu
desenvolvimento. Tal implica que, podem e devem ser
envolvidos também os Encarregados de Educação, mas não
basta a implicação destes na protecção da criança. É assim
em obediência ao princípio da prevalência da família na vida
da criança e ao princípio da responsabilidade parental que
deve ser assumida plenamente na vida dos filhos, sendo
um direito dos mesmos plasmado na Convenção Sobre os
Direitos da Criança, na Constituição da República Portuguesa
e na Lei de protecção de crianças e jovens em perigo. Por
consequência, deve o Director tudo fazer para apelar à
intervenção conjunta daqueles na protecção da criança.

a) "Perante situação de perigo para
a segurança, saúde ou educação
do aluno, designadamente por
ameaça à sua integridade física
ou psicológica (...)" corresponde
no fluxograma ao momento
[5] no rectângulo B, em que se
determina a existência de uma
situação de perigo escolhendo a
opção sim.
b)"(...) deve o director do agrupamento
de escolas ou escola não agrupada
diligenciar para lhe pôr termo (...)"
corresponde à intervenção da
escola que pode ser identificada
no fluxograma dos pontos [6] ao
[9] incluídos no rectângulo B.
c)"(...) pelos meios estritamente
adequados e necessários e
sempre com preservação da
vida privada do aluno e da sua
família (...)" Significa que a escola
irá intervir na situação, o que
corresponde no fluxograma ao
momento [8] no rectângulo B,
isto é,
à acção "Diagnóstico e
intervenção da escola" junto dos
pais, representante legal ou quem
tenha a guarda de facto do aluno,
em respeito pelo principio da
intervenção mínima e da reserva
da vida privada.
d) "(...)actuando de modo articulado
com os pais, representante legal
ou quem tenha a guarda de
facto do aluno." corresponde no
fluxograma ao momento [7] em
que se regista o consenso dos
pais.

Quadro n.º 7 - Considerações sobre o ponto 1 do Artigo 10.º do Estatuto do Aluno e correspondência
relativamente ao Fluxograma da Figura n.º 14.
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ART.º 10.º, N.º 2
“Para efeitos do disposto no número anterior, deve o director do agrupamento de
escolas ou escola não agrupada, quando necessário, solicitar a cooperação das
entidades competentes do sector público, privado ou social”

Considerações

Correspondência no fluxograma da figura n.º 14.

6ª - Quando necessário solicitar a cooperação e) "(...) Para efeitos do disposto no número
das entidades competentes do sector público,
anterior,(...)" ou seja para que consiga
privado ou social – Não há uma obrigação
intervir, "deve o director do agrupamento
da Escola se socorrer do apoio de quaisquer
de escolas ou escola não agrupada, quando
entidades para pôr fim ao perigo em que a
necessário ...," isto é nos casos em que a
criança se encontre – Há um poder, que é um
escola procede à intervenção mas verifica
dever, mas apenas quando a escola verifique
que, por si só, não tem condições para
que não é capaz de sozinha solucionar com os
remover a situação de perigo ou minimizar
 I   K Ā ¦ H þ  IÜ  sL H HI
as suas consequências. Tal corresponde no
princípios que vimos enunciando – princípio
fluxograma ao ponto [6]
da subsidiaridade; da proporcionalidade e da
reserva da imagem e vida privada do aluno e da f) " ....(deve o director) ....solicitar a cooperação
sua família. Este dever da Escola é correlativo
das entidades competentes do sector
do dever das entidades – públicas, privadas ou
público, privado ou social." Corresponde à
sociais – colaborar com a Escola na resolução
intervenção possível de outras entidades
do problema de perigo para o aluno, dentro do
com competência em matéria de infância
que são as suas competências.
e juventude. ECMIJ que no fluxograma
corresponde aos pontos [10] ao [14].
No decurso da acção [11] deve ocorrer a
solicitação do director do EEEF às outras
ECMIJ (Centro de Saúde, Acção Social, etc,
à excepção da CPCJ que integra outro
patamar de intervenção).
Quadro n.º 8 - Considerações sobre o ponto 2 do Artigo 10.º do Estatuto do Aluno e correspondência
relativamente ao Fluxograma da Figura n.º 14.
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ART.º 10.º, N.º 3
ࡁڨDQGR VH YHULऎTXH D RSRVL©¥R GRV SDLV UHSUHVHQWDQWH OHJDO RX TXHP WHQKD D
guarda de facto, à intervenção da escola no âmbito da competência referida nos
números anteriores, o director do agrupamento de escolas ou escola não agrupada,
deve comunicar imediatamente a situação à Comissão de Protecção de crianças
e jovens com competência na área de residência do aluno, ou no caso desta não
se encontrar instalada, ao Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal
competente”
Considerações

Correspondência no fluxograma da figura n.º 14.

7ª Consideração - A comunicação a ser g) (.... Quando se verifique a oposição dos
efectuada à Comissão, pelo director do
pais, representante legal ou quem tenha
agrupamento de escolas ou de escola não
a guarda de facto do aluno, à intervenção
agrupada, impõe que exista uma oposição dos
da escola no âmbito da competência
pais, representantes legal ou de quem tenha
referida nos números anteriores, ...) é uma
a guarda de facto da criança à intervenção
expressão que corresponde à falta de
proposta pela escola para pôr termo ao perigo
consenso que se identifica nos pontos de
em que a criança se encontra, sozinha ou
[7], [10], [13].
com a cooperação das demais entidades
com competência em matéria de infância e h) "(... o director do agrupamento de escolas
juventude .
ou escola não agrupada deve comunicar
Em obediência aos princípios acima enunciados,
imediatamente a situação à comissão
subsidiaridade, intervenção mínima, reserva
de protecção de crianças e jovens com
da imagem e vida privada do aluno e da sua
competência na área de residência do
família e proporcionalidade, a Escola está
aluno ou, no caso de esta não se encontrar
obrigada e socorrer-se primeiramente das
instalada, ao magistrado do Ministério
entidades com competência em matéria de
Público junto do Tribunal competente."
infância e juventude com competência em
corresponde à comunicação identificada
matéria de infância e juventude e só em última
com setas nos pontos acima referidos.
instância deve reportar a sua comunicação às
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens
ou ao Magistrado do Ministério Público. Ao
agir em contrário viola os princípios que
orientam a intervenção podendo provocar
estigmatizações no jovem e na sua família.
Na verdade, a própria Lei de protecção e o
sistema está organizado de forma piramidal
impondo desde logo que as Comissões
só intervenham subsidiariamente, após
intervenção das entidades com competência
em matéria de infância e juventude e, só
quando não seja possível àquelas, no âmbito
das suas competências, pôr fim ao perigo.
A ser necessário que a escola efectue a
comunicação sobre a situação de perigo para
o aluno, a Comissão ou o Tribunal competente
é sempre o do local da residência do aluno que
pode não ser coincidente com o local onde se
situa o estabelecimento de ensino.

Quadro n.º 9 - Considerações sobre o ponto 3 do Artigo 10.º do Estatuto do Aluno e correspondência
relativamente ao Fluxograma da Figura n.º 14.
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ART.º 10.º, N.º 4
“Se a escola, no exercício da competência referida nos n.os 1 e 2, não conseguir
DVVHJXUDU HP WHPSR DGHTXDGR D SURWHF©¥R VXऎFLHQWH TXH DV FLUFXQVW¤QFLDV GR
caso exijam, cumpre ao director do agrupamento de escolas ou escola não agrupada
comunicar a situação às entidades referidas no número anterior.”
Correspondência no fluxograma da figura n.º 14.

Considerações

8ª Consideração - A criança tem um tempo, i) Se a escola, no exercício da competência
um tempo que a utilidade da intervenção
referida nos n.os 1 e 2, não conseguir
deve respeitar. A intervenção deve ser célere
assegurar, em tempo adequado, a
e oportuna no sentido da remoção do perigo
protecção suficiente que as circunstâncias
no tempo útil à criança, por isso, a escola
do caso exijam,
deve agir respeitando esse tempo e de
forma adequada à protecção. Verificando-se
Tal corresponde às situações que no
que a escola não consegue obter no tempo
fluxograma [9], [12] e [15]
adequado, a protecção suficiente que as
circunstâncias exigem , cabe ao Director do
agrupamento assumir que não é possível
proteger a criança e comunicar a situação a
quem de direito, Comissão ou magistrado do
Ministério Público.
Esta decisão, deve ser suportada por
elementos fácticos e de avaliação objectivos
que permitam extrair a conclusão da
impossibilidade prática de actuar no tempo
adequado e suficiente à remoção do perigo
em obediência aos princípios supra expostos.
Quadro n.º 10 - Considerações sobre o ponto 4 do Artigo 10.º do Estatuto do Aluno e
correspondência relativamente ao Fluxograma da Figura n.º 14.

1RTXDGURQ|UHVXPHPVHRVUHTXLVLWRVGHDSOLFD©¥RGR$UWLJR|GR(VWDWXWR
do aluno

ou
REQUISITOS

Situação de Perigo para a Segurança, Saúde ou Educação do
aluno com oposição dos pais, representante legal ou quem
tenha a guarda de facto do aluno.
Situação de Perigo para a Segurança, Saúde ou Educação do
aluno, ainda que havendo adesão dos pais, representante
legal ou detentor da guarda de facto, a escola não consegue
sozinha ou em conjunto com as entidades competentes do
sector público ou privado, assegurar, em tempo adequado, a
protecção suficiente que as circunstâncias do caso exijam.

QUANDO NOTIFICAR

Imediatamente quando cumpridos os requisitos

QUEM NOTIFICA

O Director do Agrupamento de Escolas ou Escola não
agrupada.

A QUEM NOTIFICA

Depende da situação. Ver fluxograma da figura n.º 14.

Quadro n.º 11 - Resumo da aplicação do artigo 10.º
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3.7.1.2 ARTIGO 21.º
ART.º 21.º
“[…]
 ࡁ ڠDQGR IRU DWLQJLGR PHWDGH GR OLPLWH GH IDOWDV LQMXVWLऎFDGDV RV SDLV RX
encarregados de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados,
pelo meio mais expedito, pelo director de turma ou pelo professor titular de turma.
ڠ$QRWLऎFD©¥RUHIHULGDQRQ¼PHURDQWHULRUGHYHDOHUWDUSDUDDVFRQVHTX¬QFLDV
GDYLROD©¥RGROLPLWHGHIDOWDVLQMXVWLऎFDGDVHSURFXUDUHQFRQWUDUXPDVROX©¥RTXH
permita garantir o cumprimento efectivo do dever de assiduidade.
5 — Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não
LPSXW£YHLV¢HVFRODHVHPSUHTXHDJUDYLGDGHHVSHFLDOGDVLWXD©¥RRMXVWLऎTXHD
respectiva comissão de protecção de crianças e jovens deve ser informada do excesso
de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e diligências até então adoptados
pela escola, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de
assiduidade.
[…]”

Considerações
1ª - A situação descrita nos n.º 1,2 e 3
corresponde a uma situação de risco para a
educação e consequente desenvolvimento
da criança, pelo que, tendo sido identificada
legitima a intervenção da escola.
2ª - Na situação descrita no ponto 4, a escola
procura a adesão dos pais à resolução da
situação em respeito pelo artigo 7.º da Lei de
Protecção que determina que as entidades
com competência em matéria de infância e
juventude devem intervir de modo consensual
com os pais representantes legais ou com
quem tenha a guarda de facto da criança.
3ª - No ponto 5 a expressão “ Caso se revele
impraticável o referido no número anterior, por
motivos não imputáveis à escola…” indica que,
se não é imputável à escola é-o relativamente
aos pais e ou à criança, por manifesta falta
de consenso em deslocarem-se à escola. Tal
legitima a intervenção da CPCJ e portanto
implica a sinalização desde que “… sempre que
a gravidade especial da situação o justifique,…
isto é, após verificados os procedimentos do
artigo 10.º do Estatuto do Aluno.

Correspondência no fluxograma da figura n.º 14.
a) A situação descrita nos n.ºs 1 e 2 do Artigo
21.º corresponde no fluxograma ao ponto
5 do quadro B (Intervenção da escola ao
abrigo do Artigo 10.º), momento em que a
escola identifica a situação de perigo.
b) O precedimento descrito no ponto 3 do
artigo 21.º corresponde ao momento
em que se procura a adesão dos pais à
resolução da situação descrita no ponto 7
do fluxograma
c) A situação descrita no ponto 5 do Artigo
21.º corresponde no fluxograma ao
momento [7] .
d) A comunicação à CPCJ é a que decorre do
ponto [7] e é feita ao abrigo do ponto 3 do
artigo 21.º Estatuto do Aluno

Quadro n.º 12 - Considerações sobre o Artigo 21.º do Estatuto do Aluno e correspondência
relativamente ao Fluxograma da Figura n.º14.

1RTXDGURQ|UHVXPHPVHRVUHTXLVLWRVHRXWURVDVSHFWRVUHODWLYRV¢DSOLFD©¥R
GRDUWLJR|GR(VWDWXWRGR$OXQR
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+

REQUISITOS

+

O aluno ter atingido metade do limite de faltas injustificadas
A solução proposta com vista ao cumprimento do dever de
assiduidade não ser passível de concretização, por facto não
imputável à escola
A gravidade especial da situação justifique a comunicação à
comissão.
A avaliação da gravidade foi feita de acordo com os princípios
da subsidariedade, intervenção mínima, reserva da intimidade
e vida privada do aluno e da família , plamados no Artigo 10.º
do Estatuto do Aluno.

QUANDO NOTIFICAR

Logo que a Escola consiga provar que por facto que não lhe é
imputável: esgotou a sua possibilidade de intervir, sozinha, ou
com as entidades do sector público ou privado;
Não conseguiu resolver a situação de falta de assiduidade do
aluno ou seja manifesta falta de consenso.

FORMALISMOS DA
COMUNICAÇÃO

A Escola deve informar dos procedimentos e diligências até
então adoptadas pela escola.

COMO PROCEDER APÓS
COMUNICAÇÃO À CPCJ

A Escola e a CPCJ, em conjunto, devem procurar soluções para
ultrapassar a falta de assiduidade do aluno, mas já no âmbito
do processo de protecção aberto na comissão.

Quadro n.º 13 - Resumo da aplicação do artigo 21.º.
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ART.º 47.º
…
5 — O encarregado de educação é imediatamente informado da suspensão
SUHYHQWLYD DSOLFDGD DR VHX HGXFDQGR H VHPSUH TXH D DYDOLD©¥R TXH ऎ]HU GDV
circunstâncias o aconselhe, o director do agrupamento de escolas ou escola não
agrupada deve participar a ocorrência à respectiva comissão de protecção de
crianças e jovens.
…
Considerações

Correspondência no fluxograma da figura n.º 14.

1ª - A expressão “O encarregado de educação
é imediatamente informado da suspensão
preventiva aplicada ao seu educando “
corresponde ao dever de informação a ambos
os pais e à criança, que é um dos princípios da
Lei de Protecção

a) a expressão “sempre que a avaliação que
fizer das circunstâncias o aconselhe” poderá
corresponder no fluxograma à identificação
das condições que determinem a sinalização à
CPCJ e que se encontram nos pontos [7],[10],
[12], [13] ou [15] promovendo a sinalização o
que neste fluxograma corresponde à seta que
sai de cada um destes pontos.

Quadro n.º 14 - Considerações sobre o Artigo 47.º do Estatuto do Aluno e correspondência
relativamente ao Fluxograma da Figura n.º 14.

+
REQUISITOS

Sempre que o aluno seja suspenso preventivamente no
âmbito do procedimento disciplinar.
O Director do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada
considerar que a avaliação que faz das circunstâncias o
aconselham.
Esta avaliação terá que ser feita ao abrigo do artigo 10.º
do Estatuto do Aluno e dos princípios da Lei de Protecção
nomeadamente da subsidiariedade, intervenção mínima,
reserva da intimidade e vida privada do aluno e da família.

QUEM NOTIFICA

O Director do Agrupamento de Escolas ou Escola não
agrupada.

QUANDO NOTIFICAR

Imediatamente aquando da aplicação da medida de
suspensão, concomitantemente com a notificação aos pais.

Quadro n.º 15 - Resumo da aplicação do artigo 47.º.
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3.7.2 PARTILHA DA INFORMAÇÃO
Lei n.º 30/2002

É a partilha de informação que permite que as entidades integrantes do sistema
de Protecção, possam actuar de acordo com as suas competências na detecção e
remoção da situação de maus tratos ou outras situações de perigo e é fundamental
para este trabalho a interdisciplinaridade.
No contexto do Sistema de Protecção, os momentos de partilha de informação, não
se revestem sempre das mesmas características, tendo em conta o tipo de dados a
transmitir e recolher e a quem são destinados. Convém por isso distinguir entre
Comunicação, Sinalização e Denúncia.
A Comunicação é um acto através do qual se leva ao conhecimento de um
SURৱVVLRQDO LQIRUPD©¥R UHOHYDQWH VREUH D FULDQ©D SDUD TXH HVWH SRVVD DFWXDU
$ FRPXQLFD©¥R SRGH RFRUUHU HQWUH SURৱVVLRQDLV GD PHVPD HQWLGDGH RX HQWUH
entidades diferentes, situação que deve ser do conhecimento dos pais e ter o seu
consenso.
A Sinalização é o processo através do qual se transmite à CPCJ a informação sobre
a suspeita de situação de perigo para a criança não resolvida na primeira linha
e deve ser do conhecimento dos pais, quer a intervenção tenha ou não obtido o
seu consenso. Pressupõe que já existiu um trabalho colaborativo com estes e que
dispõem de toda a informação sobre o mesmo.
2'LUHFWRUGR((()«RUHVSRQV£YHOSHODFRPXQLFD©¥RRXVLQDOL]D©¥R2SURIHVVRU
WXWRU HP IXQ©·HV DR DEULJR GR 3URWRFROR  RX TXDOTXHU RXWUR SURৱVVLRQDO FRP
especiais responsabilidades na protecção às crianças designado pelo EEEF pode
constituir-se como um suporte à actuação destes elementos.
Denúncia corresponde à informação transmitida às Forças de Segurança ou ao
0LQLVW«ULR3¼EOLFRVREUHVLWXD©·HVTXHFRQৱJXUDPFULPHSDUDSURWHF©¥RLPHGLDWD
da criança se for o caso.
A investigação tem demonstrado que manter as crianças protegidas de possíveis
GDQRVJUDYHVH[LJHTXHRVSURৱVVLRQDLVGHY£ULRVVHFWRUHVSDUWLOKHPLQIRUPD©¥R
Frequentemente só quando informações provenientes de várias fontes é partilhada
e colocada em conjunto é que se torna claro que a criança está em perigo ou em
HOHYDGR ULVFR GH SHULJR 2V SURৱVVLRQDLV Vµ SRGHP WUDEDOKDU DUWLFXODGDPHQWH
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para a protecção das crianças se existir partilha de informação relevante entre
eles. A melhor maneira de garantir que a informação é partilhada adequadamente
é trabalhar dentro de um quadro de referência comum relativo à partilha de
LQIRUPD©¥R HQWUH VHFWRUHV H SURৱVVLRQDLV HQYROYLGRV QR ¤PELWR GD SURWHF©¥R ¢V
crianças, tendo quando necessário aconselhamento legal em casos particulares que
assim o exijam.

3.7.2.1 COMO PARTILHAR A INFORMAÇÃO
É vital assegurar que as crianças e os jovens estão seguros e recebem todo o
apoio de que necessitam no momento em que dele necessitam. Neste sentido,
TXDQGR«QHFHVV£ULDDSDUWLOKDGHLQIRUPD©¥R«LPSRUWDQWHTXHRVSURৱVVLRQDLV
entendam claramente em que situações é que essa informação pode ser partilhada.
LJXDOPHQWHLPSRUWDQWHSDUDHVVHVSURৱVVLRQDLVLGHQWLৱFDUHPTXHFLUFXQVW¤QFLDV
essa partilha é desadequada. A Lei de Protecção de Dados não é uma barreira à
partilha de informação mas sim uma forma de assegurar que os dados pessoais
são partilhados de forma adequada. Esta lei conjugada com a Lei de Protecção
das Crianças e Jovens em Perigo, estabelece o enquadramento que ajuda os
SURৱVVLRQDLVDSDUWLOKDUDLQIRUPD©¥RSURৱVVLRQDOHOHJDOPHQWH
5HJUDVE£VLFDVSDUDDSDUWLOKDGHLQIRUPD©¥R
2VSURৱVVLRQDLVGHYHPVHUDEHUWRVHKRQHVWRVFRPDFULDQ©DHFRPDIDP¯OLD
quanto à razão que motiva a partilha, explicando igualmente que tipo de
informação pode ser partilhada e de que forma, procurando o seu consenso, a
Q¥RVHUTXHWDOVHUHYHOHGHVDGHTXDGR¢SURWHF©¥RGDFULDQ©D
2V SURৱVVLRQDLV SRGHP SHGLU FRQVHOKR D WHUFHLURV TXDQGR VHQWHP G¼YLGDV
GHVGHTXHQXQFDLGHQWLৱTXHPDSHVVRDHPFDXVD
2V SURৱVVLRQDLV GHYHP SDUWLOKDU VHPSUH TXH SRVV¯YHO D LQIRUPD©¥R FRP
consenso, respeitando a vontade das crianças e famílias. Caso não se registe
este consenso, ainda é possível partilhar a informação relevante para a
protecção desde que a falta de consenso seja ultrapassada pelo superior
interesse da criança e seja baseada na avaliação de factos e de indicadores
SODXV¯YHLV
&RQVLGHUDU VHPSUH R VXSHULRU LQWHUHVVH GD FULDQ©D QRPHDGDPHQWH D VXD
protecção, segurança e bem-estar, em todas as decisões sobre a partilha de
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informação. Ter presente ainda a segurança e bem-estar de outras pessoas
HQYROYLGDVHTXHSRVVDPVHUDIHFWDGDVSHODVGHFLV·HVGHSDUWLOKDGHLQIRUPD©¥R
*DUDQWLUTXHDLQIRUPD©¥RTXHVHSUHWHQGHSDUWLOKDU«QHFHVV£ULDSDUDDWLQJLU
o objectivo da protecção da criança, sendo apenas partilhada em segurança com
as pessoas que dela necessitam para intervir e de forma precisa, actualizada e
DWHPSDGD
0DQWHUXPUHJLVWRGDGHFLV¥RGHSDUWLOKDULQIRUPD©¥RLQFOXLQGRRVPRWLYRV
TXH D MXVWLৱFDP TXHU KDMD RX Q¥R XPD GHFLV¥R IDYRU£YHO ¢ SDUWLOKD 7HQGR
sido partilhada informação deve manter-se um registo sobre a informação
partilhada, a pessoa com quem a mesma foi partilhada e o objectivo da partilha.

3.7.3 CASO PARTICULAR DO ARTIGO 43º
Finalmente, torna-se importante, já fora do âmbito das comunicações acima
referidas, fazer uma ressalva para o modo como deve ser interpretado e observado
R SUHYLVWR QR Q|  GR DUWLJR | DR SUHVFUHYHU QR ¤PELWR GR SURFHGLPHQWR
GLVFLSOLQDU
ARTº 43, nº 7
(Audição do aluno no âmbito do procedimento disciplinar por ausência do
Encarregado de Educação)
“No caso de o respectivo encarregado de educação não comparecer, (audiência
oral dos interessados) o aluno menor de idade pode ser ouvido na presença de um
docente que integre a comissão de protecção de crianças e jovens com competência
na área de residência do aluno ou, no caso de esta não se encontrar instalada, na
presença do director de turma”
2GLUHLWRGRDOXQRDYHUUHVSHLWDGDDVXDYLGDSULYDGDHLQWLPLGDGHHRSULQF¯SLR
da intervenção mínima, deve condicionar a opção pela audição a ser efectuada por
um docente que integre a Comissão de Protecção.
Na verdade, o aluno estabelece por norma, uma relação mais directa com o director
de turma, do que com um elemento que lhe é completamente estranho, que pode
ser o caso do elemento da educação presente na Comissão.
Como tal, em obediência ao direito que o jovem tem de ser ouvido na presença de
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SHVVRDGHVXDFRQৱDQ©DHUHOD©¥RGHYHVHURS©¥RGRLQVWUXWRUGRSURFHVVRRXYL
ORQDSUHVHQ©DGRVHXGLUHFWRUGHWXUPDRXQDSUHVHQ©DGHRXWURSURৱVVLRQDOGD
HVFRODGDVXDFRQৱDQ©D
A esta interpretação acresce ainda o facto de, por norma, o docente que integra
a Comissão de Protecção ser o representante do Ministério da Educação, o que
implica que este pode nem ter uma relação directa com o estabelecimento de ensino
no qual decorre o procedimento disciplinar, encontrando-se longe da realidade a
ser avaliada.
Não é de ignorar que pode existir um processo de promoção e protecção a correr
WHUPRVQD&3&-FDEHQGR¢TXHODGHৱQLURVWHUPRVHPTXHWDOSDUWLFLSD©¥RSRVVD
eventualmente ter lugar. Já a não existência de tal processo implica uma avaliação
SRUSDUWHGDHVFRODQRVWHUPRVGRDUWLJR|GR(VWDWXWRGR$OXQR
2TXHRUDVHUHIHUHGHYHVHUGHUURJDGRVHPSUHTXHVHYHULৱTXHH[LVWLUYDQWDJHP
em que a audição do aluno deva ser efectuada, de facto, na presença de um docente
que integre a Comissão de Protecção, devendo esta vantagem ser avaliada por esta
ao abrigo da prevalência do superior interesse do aluno e não por meras questões
SURFHVVXDLVRXGHLQWHUHVVHRXGLৱFXOGDGHVGRHVWDEHOHFLPHQWRGHHQVLQR
Atente-se no facto do artigo não referir esta audição como uma imposição mas sim
como uma faculdade de que o instrutor do processo se pode socorrer, cabendo-lhe,
face ao acima exposto, decidir.
3RUৱPUHIHULUTXH
Para além do representante da Educação na CPCJ, podem existir outros membros
GD&RPLVV¥RTXHVHMDPGRFHQWHVSRUH[HPSORHOHPHQWRVFRRSWDGRVRXGHVLJQDGRV
por outras entidades (não representando a educação ou escola de onde provém)
e que podem, esses sim, constituir-se como suporte para o cumprimento desta
QRUPDQDPHGLGDHPTXHRQ|GRDUWLJR|GRFLWDGR(VWDWXWRGL]VLF ې ۆSRGH
ser ouvido na presença de um docente que integre a Comissão de protecção de
crianças e jovens(…)”.
23URIHVVRU7XWRUTXHGHVHQYROYHDVXDDFWLYLGDGHDRDEULJRGR3URWRFRORUHIHULGR
QR$QH[R'Q¥RLQWHJUDD&RPLVV¥RGH3URWHF©¥RSDUDHIHLWRVGRUHIHULGRQRQ|
GRDUWLJR|GRFLWDGR(VWDWXWR
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3.8 FASE DA SINALIZAÇÃO À CPCJ
Para se poder potenciar a importância da Fase da Sinalização, como uma das
fases cruciais de início da intervenção para a protecção da criança ou de um futuro
e possível Processo de Promoção e Protecção da mesma, é necessário que todos os
FLGDG¥RVHSURৱVVLRQDLVFRQKH©DP
2HVVHQFLDOGR6LVWHPD3URWHF©¥R¢,QI¤QFLDH-XYHQWXGH
$VSULQFLSDLVVLWXD©·HVGHPDXVWUDWRVHRXWUDVHYHQWXDLVVLWXD©·HVGHSHULJR
HDVXDGLVWLQ©¥RGDVVLWXD©·HVGHULVFR
$V(&0,-FRPFRPSHW¬QFLDHPPDW«ULDGH3URWHF©¥R¢,QI¤QFLDH-XYHQWXGH
que podem estar envolvidas e que são responsáveis pela protecção das
FULDQ©DV
$VFRPSHW¬QFLDVGDV&3&-
2V PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV D VHUHP VHJXLGRV SDUD VLQDOL]DUHP
adequadamente às ECMIJ ou às CPCJ, e neste caso as situações maus tratos
RXGHSHULJRTXHSRVVDPEHQHৱFLDUGHXPDPHGLGDGHSURPR©¥RHSURWHF©¥R
A este respeito, e pelo menos para os SURࣼVVLRQDLV em contacto com a Infância e
-XYHQWXGHHHPHVSHF¯ৱFRRVGRVLVWHPD(GXFDWLYRDOHUWDVHSDUDDXWLOLGDGHGH
instrumentos – tipo, ou modelos de instrumentos que lhes facilitem, por um lado,

Modelos de Fichas de Sinalização
de situações de perigo à CPCJ pelos
diferentes sectores – Ver Anexo B

a recolha da informação referida, bem como a sinalização deste tipo de situações
às CPCJ.
Estes instrumentos servem para recolher a informação básica que permitirá,

1. A informatização das CPCJ já lhes
facilitou, em muito, o processo de
recolha de dados.
2. Será sempre aconselhável
recolherem-se outras variáveis
que poderão ser pertinentes
para a avaliação de cada caso
e que poderão não estar ainda
contempladas na aplicação
informática.

quando for caso disso, a sinalização devidamente documentada à CPCJ,
permitindo-lhe LGHQWLࣱFDUUDSLGDPHQWHDFULDQ©DHDIDP¯OLDRWLSRGHPDXV
WUDWRVRXRXWUDVLWXD©¥RGHSHULJRGHWHFWDGDDVVLPFRPRFRQKHFHURVGDGRV
IXQGDPHQWDLVGDSHVVRDRXHQWLGDGHTXHUHDOL]DDVLQDOL]D©¥R.
Conforme já referido anteriormente, a detecção/sinalização das situações de
perigo determina, para qualquer criança, um dos requisitos indispensáveis para
possibilitar a intervenção das entidades competentes, em matéria de Protecção à
Infância e Juventude, de acordo com a Lei de Protecção.
Se o reconhecimento de uma situação de maus tratos ou outras situações de
perigo para a criança, constitui o primeiro requisito para se promover a sua
protecção, a sinalização da situação à Entidade competente é condição necessária
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e indispensável para possibilitar a intervenção na situação.
Indicadores de Maus-tratos, ponto 3.4.2

A sinalização de qualquer situação de maus tratos ou de perigo deve ocorrer o
mais precocementeSRVV¯YHODSµVDYHULৱFD©¥RGRVUHTXLVLWRVTXHDSHUPLWHPFDVR
contrário, pode DXPHQWDUVLJQLࣼFDWLYDPHQWHDJUDYLGDGH das suas consequências

1. A Detecção e Sinalização do caso é
o primeiro passo para se promover
a ajuda necessária à criança e sua
família.
2. A Sinalização de um caso consiste
na transmissão da informação
sobre a criança supostamente
maltratada ou em perigo
às entidades competentes,
designadamente às ECMIJ e CPCJ.

para o desenvolvimento da criança, reduzindo-se as probabilidades de êxito de
uma intervenção reabilitadora. Por outro lado, quanto mais precocemente se
realizar a sinalização da situação, maior a probabilidade de se poder romper com o
processo de transmissão inter-geracional de muitas das situações de perigo para a
criança (e.g. maus tratos físicos, negligência).
Em suma, o objectivo desta fase de Sinalização é o de se LGHQWLࣼFDUHPWRGDVDV
crianças que se encontram em situações de maus tratos ou de séria probabilidade

A sinalização pressupõe :
1º O conhecimento das situações que
constituem um mau-trato ou perigo
para a criança (e.g. maus-tratos
físicos, emocionais, negligência
grave, abuso sexual, prostituição,
pornografia infantil).
2º Reconhecer e identificar a
existência, de uma situação de
maus-tratos para a criança, ou
a sua séria, probabilidade de
ocorrência

da sua ocorrência, ou seja, em que os seus direitos estão a ser violados ou
desrespeitados e as suas necessidades básicas não estão a ser satisfeitas, de modo
a que essas situações cheguem ao conhecimento das entidades responsáveis,
em matéria de infância e juventude, e se possa dar início, o mais precocemente
SRVV¯YHODXPDLQWHUYHQ©¥RSURWHFWRUDGHTXDOLGDGHHHৱFD]
8P outro objectivo é o de que todas as sinalizações correspondam, de facto, a
casos reais de maus tratos ou de perigo, ou a situações em que as suspeitas da
VXDH[LVW¬QFLDVHMXVWLࣼTXHP.
Nos termos da Lei (LPCJP), qualquer pessoa que tenha conhecimento duma criança
Y¯WLPDGHPDXVWUDWRVRXHPVLWXD©¥RGHSHULJRSRGHHGHYHFRPXQLF£OD¢V
&( ی0,- HQWLGDGH FRP FRPSHW¬QFLD HP PDW«ULD GH LQI¤QFLD RX MXYHQWXGH H
SRUYH]HVDVTXHW¬PHVSHFLৱFDPHQWHLQWHUYHQ©¥RQR¤PELWRVRFLDO $6 
( یQWLGDGHVSROLFLDLV 363H*15 
& یRPLVV·HVGHSURWHF©¥RGHFULDQ©DVHMRYHQV &3&- 
 ی$XWRULGDGHV MXGLFL£ULDV 03 7ULEXQDLV GH )DP¯OLD H 0HQRUHV 7ULEXQDLV GH
Comarca).
Ao receberem uma sinalização, as entidades com competência em matéria de
infância e juventude, ou as entidades policiais, procedem ao estudo da situação e
proporcionam a protecção compatível com as suas atribuições. Sempre que não
possam, no âmbito das suas competências, garantir D SURWHF©¥R VXৱFLHQWH H a
solução da situação passe, também, pela aplicação de uma MPP, comunicam às
CPCJ as situações de maus tratos ou outras situações de perigo.
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De notar que a comunicação/sinalização é obrigatória para qualquer pessoa que
tenha conhecimento de situações de maus tratos ou de perigo que ponham em
1. Se não identificarmos todas as
situações de maus-tratos ou outras
situações de perigo, estamos
perante situações a descoberto que
expressam fracasso de toda uma
sociedade (família, EEEF, saúde,
profissionais), e portanto, essa será
a nossa visão, porque sabemos,
também, que na prática será difícil,
ou impossível, alcançar-se esse
objectivo.
2. Se identificarmos falsos casos
de maus-tratos, ou outras
situações de perigo que não
apenas de risco determinamos
procedimentos ilegítimos ou inúteis,
potencialmente motivadores de
outros problemas para as crianças
e respectivas famílias. Também a
sinalização às CPCJ de situações
que as ECMIJ sejam capazes de
acompanhar e resolver, podem
determinar que as comissões
tenham um excesso de casos que
diminua a eficácia e a qualidade na
sua intervenção específica como
entidade de 2ª linha.

risco a vida, a integridade física e/ou psíquica e/ou a liberdade da criança.
A literatura e os dados dos Relatórios Anuais de Avaliação da Actividade das CPCJ
apontam para o facto de uma parte importante das sinalizações ser realizada por
HQWLGDGHVHSURৱVVLRQDLVTXHQHODVWUDEDOKDP&RQWXGRQXQFD«GHPDLVUHOHPEUDU
HVXEOLQKDUTXHQXPDSULPHLUDIDVHDLGHQWLৱFD©¥RGHVLWXD©·HVGHmaus tratos ou
de perigo para as crianças e a sua tentativa de resolução, é uma Responsabilidade
de todos nós!

3.8.1 RELATÓRIOS DE SINALIZAÇÃO DAS ENTIDADES COM COMPETÊNCIA
EM MATÉRIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE ÀS COMISSÕES DE
PROTECÇÃO DAS CRIANÇA
$ৱPGHVHJDUDQWLUDtransmissão adequada da informação a qualquer CPCJ, e para
se assegurar a complementaridade de actuações, de modo a que as intervenções
sejam integradas, a sinalização de um caso, por parte das ECMIJ a uma CPCJ,

Dois tipos de fontes de sinalização:
1º A população em geral (amigos,
familiares, vizinhos, pais, a própria
criança, etc.)
2º Profissionais em contacto com
crianças, incluindo os próprios
membros das ECMIJ e das CPCJ.

HHVSHFLৱFDPHQWHGRVSURࣼVVLRQDLVTXHDFWXDPQR¤PELWRHGXFDWLYRa quem
este guia se dirige, deverá ser efectuada através do preenchimento de ࣼࠫD GH
sinalização, caso exista no serviço, ou a ser adoptada, e do envio de relatório(s)
que fundamente o pedido de intervenção da respectiva Comissão.
Na medida em que, frequentemente, são as ECMIJ que conhecem melhor a situação

Ver ponto 3.5 e 3.7
Ver art. 66º da LPCJP

da criança, o(s) relatório(s) deverá(ão) informar sobre os aspectos fundamentais
da situação de maus tratos, ou de perigo, que MXVWLࣼFRXDVLQDOL]D©¥R¢&3&-,
de modo a que esta possa decidir e intervir com a PDLRU FHOHULGDGH H HࣼF£FLD

Quando a intervenção das ECMIJ é
suficiente para remover o perigo deverá
fazê-lo. No entanto, e caso não possa
actuar de forma adequada e suficiente,
nomeadamente por ser necessário
uma MPP para a criança, a situação
deve ser, imediatamente, sinalizada
à CPCJ competente, dando-lhe
conhecimento, o mais detalhadamente
possível, dos factos, do seu contexto e
das diligências efectuadas.

possíveis.
Entre os elementos que um relatório deve conter sempre, estão incluídos, entre
RXWURV
1. A situação que motiva a sinalização à CPCJ, indicando o tipo de maus
tratos, ou situação de perigo eVHVHYHULৱFDHMXVWLৱFDRXQ¥RDseparação
da criança da sua família.
2. A história familiar e os antecedentes de perigo, expondo cronologicamente
a história da família e destacando RV DVSHFWRV PDLV VLJQLৱFDWLYRV HJ
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FRQVWLWXL©¥RGRFDVDOIDOHFLPHQWRVUXSWXUDVQDVFLPHQWRGRVৱOKRVVLWXD©·HV
de crise, etc.). Do mesmo modo, neste item há que fazer referência a possíveis
Exemplos de modelos de relatórios e
fichas de sinalização de situações de
perigo à CPCJ pelos diferentes sectores
- Anexo B

situações prévias de risco, ou perigo, bem como a intervenções anteriores,
por parte das ECMIJ e/ou CPCJ, nomeadamente, acolhimento familiar,
institucional ou encaminhamento para adopção.
3. Situação actual da criança e da família, fazendo referência, caso possível, a
cada uma das seguintes dimensões
یGravidade da situação, probabilidade da sua repetição (recidiva), assim
como o grau de consciência que a família tem da existência do problema e
o grau de motivação para a procura de soluções adequadas.
یCaracterísticas da criança. Fazer referência a FDUDFWHU¯VWLFDVVLJQLࣼFDWLYDV
GD FULDQ©D FRPR LGDGH YXOQHUDELOLGDGHV HVSHF¯ৱFDV GHVHQYROYLPHQWR
evolutivo, saúde, física e mental, características comportamentais, adaptação
e rendimento escolar e vinculação estabelecida com o(s) seu(s) cuidador(es)
principal(ais).
یCaracterísticas individuais dos pais. Referir as características individuais
dos pais em aspectos como idade, a saúde mental e física, as capacidades
intelectuais, as características comportamentais (e.g. possíveis ludopatias,
comportamento anti-social, violento…) e os recursos de que dispõem para
enfrentar as situações. Neste ponto, podem ser incluídos os modelos de
educação/disciplinares e a história familiar dos pais que podem estar a
afectar a actual relação com as crianças.
ُ&RPSHW¬QFLDSDUHQWDOGRVSDLV. Referir aspectos como a relação afectiva
e as características da sua vinculação/ D࠽D࠼PHQW/bonding (e.g. capacidade
dos cuidadores para se aperceberem das necessidades psico-afectivas e
biológicas da criança e satisfazê-las atempadamente), das suas expectativas
HPUHOD©¥RDRVৱOKRVGDDGHTXD©¥RGDVVXDVSU£WLFDVGHGLVFLSOLQDHWF
ُ6LWXD©¥R VµFLRHFRQµPLFD H DPELHQWH VRFLDO H IDPLOLDU GRV SDLV
Mencionar os indicadores relacionados com a situação sócio económica da
família, a situação perante o emprego, a tipologia familiar (e.g. biparental,
monoparental, recomposta), os rendimentos económicos, as características
da habitação, o tipo de bairro e o nível de escolaridade/cultura dos membros.
4. Actuações realizadas, descrevendo as intervenções já adoptadas em relação
à criança e sua família e respectivos resultados.
5. Atitude da família em relação à intervenção, fazendo referência ao grau
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de consciência que a família tem das causas/factores subjacentes à situação
de maus tratos ou de perigo, a motivação para a mudança e o grau de
1. As ECMIJ poderão sugerir,
fundamentando uma proposta
de separação temporária com
probabilidade de regresso
OU
2. Sugerir, fundamentando uma
situação de separação definitiva.

colaboração com as intervenções realizadas.
6. Prognóstico e transitoriedade da situação familiar, sempre fundamentados,
o que é fundamental em casos que implicam uma proposta de separação
temporária da criança, sendo necessário indicarem-se as possibilidades de
trabalho, e recuperação da família, bem como do retorno da criança ao meio

Í HI HÝH HHH
possibilidade de trabalho e
recuperação da família, no tempo
útil da criança, e no seu superior
interesse, recomenda-se que o
tempo estimado para este processo
não ultrapasse os 12 meses ou, no
máximo, os 18 meses;
Í HI HÝH HHH
impossibilidade de trabalho,
mantendo a criança com os pais/
cuidadores, será especialmente
relevante pronunciar-se,
fundamentadamente, junto da
CPCJ acerca das possibilidades de
colocação da criança sob a guarda
de um familiar, com a aplicação
da respectiva medida de apoio,
ou de confiança a pessoa idónea
ou de acolhimento familiar ou de
encaminhamento da criança para
adopção ou do adolescente para
Autonomia de Vida.

familiar e o período de tempo que se considera necessário para que esse
processo seja viável.
7.2XWUDV YDUL£YHLV )DPLOLDUHV QRV FDVRV HP TXH D FULDQ©D WHQKD IDP¯OLD
alargada fora do município e seja equacionada uma medida de apoio junto
de outro familiar, ou encaminhamento para alteração da regulação do
exercício de responsabilidades parentais, deve indicar-se essa circunstância
no relatório para que esta possibilidade possa ser explorada pela CPCJ.
3RGHP HYHQWXDOPHQWH H[LVWLU DLQGD RXWUDV YDUL£YHLV VLJQLৱFDWLYDV TXH
devem também ser indicadas quando se preveja ser necessário, por exemplo, a
regulação do contacto da criança com a sua família, em casos de separação, ou
GLYµUFLRMXVWLৱFDQGRVHDLQGLFD©¥RGDVFLUFXQVW¤QFLDVDSXUDGDV¼WHLVTXDQWR
DR FRQWDFWR PDLV DGHTXDGR GD FULDQ©D FRP D IDP¯OLD HJ I«ULDV ৱQVGH
VHPDQDYLVLWDVSRQWXDLVQHFHVVLGDGHGHVXSHUYLV¥RSRUSURৱVVLRQDLVGXUDQWH

Artigo 60.º - Duração das medidas em
meio natural de vida.

os encontros, etc. ).
8. Coordenação com outras áreas, facultando as informações necessárias
sobre o trabalho realizado em colaboração com as entidades envolvidas na
intervenção, que tenham sido incluídas no Plano de Intervenção Familiar para
a consecução dos objectivos e para prevenção de repetição de intervenções
TXHVHUHYHODUDPSRXFRHৱFD]HV
9. 2XWURV 5HODWµULRV TXH VH FRQVLGHUHP UHOHYDQWHV SDUD D IXQGDPHQWD©¥R GR
envio da sinalização, nomeadamente, os que tenham sido elaborados por
RXWURVSURৱVVLRQDLVHPFRQWDFWRFRPDFULDQ©DHUHVSHFWLYDIDP¯OLD
10. Documentação que a entidade já possua, designadamente cópias da certidão
GHQDVFLPHQWRGDFULDQ©DGRFXPHQWRVGHLGHQWLৱFD©¥RGRVSDLVHGHRXWURV
adultos da família, bem como da própria criança, se pertinente, cartão da
VHJXUDQ©D VRFLDO FHUWLৱFDGR GH KDELOLWD©·HV HVFRODUHV EROHWLP GH YDFLQDV
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DYDOLD©¥R HVSHFLDOL]DGD GH GHৱFL¬QFLD VH H[LVWLU UHJLVWR FULPLQDO GRV SDLV
H GRV RXWURV DGXOWRV GD IDP¯OLD GD FULDQ©D HWFठDQWR DR UHJLVWR FULPLQDO
Ponto 2.6 – registo criminal

como elemento da tomada de decisão sobre medidas de acolhimento familiar,
DSDGULQKDPHQWRFLYLOHFRQৱDQ©DGDVFULDQ©DVDLQIRUPD©¥RVREUHRUHJLVWR
FULPLQDO«VROLFLWDGDDR03SHOD&3&-QRVWHUPRVGRQ|GD/HLQ|

Quando existam Planos de Intervenção
considera-se recomendável
remeterem-se, sempre que possível,
cópias dos mesmos à CPCJ, ou cópias
de partes e informações relevantes dos
mesmos, bem como toda e qualquer
outra documentação que se considere
importante para a protecção da criança,
nas dimensões referidas, e que conste
do processo da criança a nível da
primeira linha de intervenção.

GHGH6HWHPEUR

RELATÓRIO DE SINALIZAÇÃO
DAS ECMIJ (ASPECTOS GERAIS) À CPCJ

RELATÓRIO DE SINALIZAÇÃO
DAS ECMIJ (ASPECTOS ESPECÍFICOS) À CPCJ

Dados da equipa e profissionais que emitem o ESPECIFICAR
relatório de sinalização à CPCJ (e.g. contactos Í 1 I 0 KHªoI   I K KHHI 
telefónicos, emails, etc.)
elevado potencial de perigo
Í HHK K H H  HLªH
 H
D - Dados de identificação da criança e da
problemática
família
Í HHK K HIH 
Í I KsL HûüH LKHûH ü
1. Situação de Perigo que está na origem da Í 0 KHªoII I ILw H HÜ LK I H
sinalização
Í ÛIIKH a  H ÛIK ªoIā
2. História familiar e antecedentes de
a) Em Meio Natural de Vida – Sem
situações de perigo ou maus tratos
separação-Apoio junto dos Pais
3. Situação actual da criança e da família
b) De Colocação:
4. Intervenções realizadas
b.1.) Com Separação sem possibilidade
5. Atitude
da
família
perante
a(s)
de regresso (pronunciar-se sobre
intervenção(ões)
a adoptabilidade da criança)
6. Prognóstico e transitoriedade da situação
b.2.) Com
Separação
mas
com
familiar
possibilidade de regresso à
7. Proposta de medida de promoção e
família (indicar tempo estimado
protecção para a criança:
da separação e Características
a) Em Meio Natural de Vida;
da famílialia alargada ou da
b) Colocação da Criança/Separação da
pessoa idónea ou da família de
Criança dos Pais
acolhimento disposta a acolher a
8. Os factos e critérios técnicos que justificam
criança e expectativas e atitude da
a Sinalização à CPCJ;
criança em relação ao acolhimento;
9. Os factos e critérios técnicos que justificam
indicar idade das pessoas que vão
a Proposta relativa à MPP
acolher a criança, existência de
10. Acompanhamento do caso realizado a
filhos biológicos, proximidade da
nível da 1ª linha
família biológica);
11. Outras avaliações e variáveis técnicas que
b.3.) Colocação em Instituição (Lar
se considerem importantes
de Infância e Juventude) - Com
Separação mas com possibilidade
de regresso à família (indicar
tempo estimado da separação e
Características da Instituição)
Í / I LHª{ 
  H    
considerem pertinentes acerca dos
cuidadores, família, problemática da criança,
da medida a adoptar, etc.
Í )HKI   Kq I   K H H a  H
de Protecção proposta para a criança
Í )HKI   Kq I   K H H 
medida que implique separação da criança
Í )HKI   Kq I   LH LKH H
situação de perigo ou de maus tratos

Durante a intervenção da CPCJ
podem ser detectados outros e novos
aspectos da família e da criança,
ou outras valorações, que alterem
as linhas do plano de intervenção
apresentado pela ECMIJ e que
possam modificar o objectivo geral da
intervenção e termos da intervenção.

Figura n.º 15 - Elementos a constar do Relatório de Sinalização das ECMIJ à CPCJ
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INTERVENÇÃO DAS CPCJ EM
SITUAÇÕES DE MAUS-TRATOS OU
OUTRAS SITUAÇÕES DE PERIGO
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

Principais atributos
Fase da sinalização
Consentimento
Princípios orientadores
Processo de promoção e protecção
Dever de colaboração de todas as entidades com
competência em matéria de infância e juventude
CPCJ e Ministério público
Fase da avaliação diagnóstica
Métodos e fontes de informação
Acordo de promoção e protecção
Dimensões centrais às tomadas de decisão na
protecção da criança
Aspectos legais a ter em conta nalguns
procedimentos
Situação de urgência e emergência
Procedimento de urgência
Comunicações às CPCJ
Comunicações das CPCJ a outras entidades
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4 INTERVENÇÃO DAS CPCJ EM SITUAÇÕES DE Maus tratos OU
OUTRAS SITUAÇÕES DE PERIGO

4.1 ASPECTOS GERAIS
As CPCJV¥RکLQVWLWXL©·HVRऎFLDLVQ¥RMXGLFL£ULDV com DXWRQRPLDIXQFLRQDOTXH
YLVDPSURPRYHURVGLUHLWRVGDFULDQ©DHGRMRYHP e prevenir ou pôr termo a
situações susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou
desenvolvimento integral”.

Artigo 12.º da LPCJP
Artigos 16.º a 21.º da Lei de Protecção

Exercem as suas atribuições em conformidade com a Lei de Protecção e deliberam
com imparcialidade e independência.
)XQFLRQDPHPGXDVPRGDOLGDGHVGH

1. A responsabilidade primeira
relativamente ao apoios materiais é
assegurada pelo Município;
2. Esta responsabilidade não implica
o afastamento da Comunidade em
participar no esforço desse apoio ou
eventuais melhorias das condições
materiais da CPCJ;
3. O facto de uma Comunidade apoiar
fortemente a CPCJ, não pode afastar
a responsabilidade do Município.

 یComissão Alargada, neste guia designada, por CA, vocacionada para
desenvolver acções de âmbito geral de promoção dos direitos e de prevenção
SULP£ULDHVHFXQG£ULDGDVVLWXD©·HVGHSHULJR
 یComissão Restrita, neste guia designada por CR, com competências para
intervir nas situações concretas em que uma criança está em perigo.
A CR é constituída por pessoas designadas pelas entidades locais e por
técnicos cooptados HVWHV VHPSUH TXH VH YHULৱFDU TXH não estão contempladas

1. As instalações disponibilizadas
para a CPCJ devem possuir as
condições mínimas adequadas às
especificidades e exigências do
seu funcionamento, garantindo
a privacidade no atendimento, o
acesso das pessoas com mobilidade
reduzida (instalações adaptadas,
servidas com transportes públicos,
e de fácil acesso);
Ā¦þH LHþ IKHLK  þKHLKI
quanto possível, as instalações
sejam condignas e apelativas para
as crianças (decoração atraente,
possuírem alguns brinquedos e
algumas comodidades, por exemplo
fraldário, sala de espera).

na constituição da CPCJ, alguma(s) área(s) de formação que são necessárias à
intervenção. A formação técnica de qualquer CPCJ, sempre que possível, deverá
ser variada por forma a garantir-se a interdisciplinaridade, privilegiando-se,
HQWUHRXWUDVDVIRUPD©·HVQD£UHDGDV&L¬QFLDV6RFLDLVH+XPDQDV 6HUYL©R6RFLDO
Psicologia, Saúde, Direito, Educação, etc.).
A CR é constituída por membros que devem, tanto quanto possível, ter experiência
HRXIRUPD©¥RHVSHF¯ৱFDQD£UHDGD,QI¤QFLDH-XYHQWXGH6¥RFKDPDGRVa intervir
em situações muito graves que envolvem crianças e a tomar decisões muito
importantes para estas e suas famílias.
Para um desempenho cabal da sua função é fundamental que o seu trabalho na
CPCJ seja priorizado e valorizado. Tal pode ser expresso através da diminuição
do volume de trabalho no local de origem. A médio e longo prazo, esta priorização
EHQHࣼFLDU£RVHUYL©RGHRULJHPFRPPHQRVFDVRVSDUDUHVROYHU.
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Por outro lado, é também relevante que as CPCJ disponham de instalações
adequadas em termos de localização, acessibilidade, espaço, qualidade,
Artigos 14.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º,
21.º, 22.º e 25.ºda LPCJP

FRQࣼGHQFLDOLGDGHHGLJQLGDGH, e de meios materiais (logísticos e administrativos)
QHFHVV£ULRVHVXৱFLHQWHV¢VIXQ©·HVVHQGRHVWDuma competência das Autarquias.

Protocolo de Cooperação entre a
CNPCJR, o MTSS e a Associação
Nacional de Municípios

Como referência, a este nível, saliente-se o facto de vários municípios terem já
assumido as suas responsabilidades, dotando as respectivas CPCJ do máximo
de condições no que respeita à viabilização da sua missão junto das crianças do

1. O investimento que é pedido às
ECMIJ, quer sejam autarquias,
entidades públicas ou particulares,
reverte a favor das crianças do
concelho que são responsabilidade
de todos!
2. A CPCJ representa na prática uma
articulação com e entre os vários
serviços de origem, que nela têm
assento, para resolver e prevenir
as situações de maus-tratos
ou outras situações de perigo
das crianças de cada concelho/
freguesias. Para além desse
efeito de articulação, que deve
também existir logo ao nível das
entidades, a CPCJ, representa o
poder/dever da comunidade local de
corresponder ao direito da criança
a que essa comunidade promova
e proteja os seus direitos, como
resulta da natureza da comissão,
da sua autonomia funcional, e
do seu poder/dever de decidir
com liberdade e independência,
podendo, como os Tribunais,
aplicar medidas de promoção e
protecção, constituindo expressão
do movimento de desjudicialização.
3. A qualidade da intervenção passa
pelo dever de articulação das ECMIJ
com a CPCJ, nomeadamente, no
diagnóstico e na prática dos actos
concretos de execução de medidas.

concelho.
A intervenção das CPCJ tem lugar quando não seja possível às ECMIJ actuar de
IRUPDDGHTXDGDHVXࣼFLHQWHDUHPRYHURSHULJR em que as crianças se encontram
e se prove que foram esgotadas todas as possibilidades de intervenção, em tempo
útil, tendo em conta os recursos locais.
As CPCJ exercem a sua competência na área do município onde têm sede.
Nos municípios com maior número de habitantes, podem ser criadas, quando se
MXVWLৱTXHmais do que uma comissão de protecção, com competências numa ou
mais freguesias (e.g. Lisboa, Sintra, Porto).

160

| Promoção e Protecção dos Direitos da Crianças |

Principais Atributos das CPCJ
Autonomia Funcional
Imparcialidade
Independência
Interdisciplinariedade
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4.1.1
A CR, interventora na solução
das situações de maus-tratos ou
outras situações de perigo, deve
ser constituída por membros que,
preferencialmente:
1.Sejam conhecedores do contexto
sócio-cultural em que intervém
e dos recursos comunitários
disponíveis;
2. Estejam motivados e capacitados
para a intervenção junto de crianças,
em particular, nos contextos de
crise, perigo e/ou risco;
3.Possuam formação e/ou experiência
de trabalho nas áreas dos Maustratos e do Desenvolvimento
Infantil;
4. Estejam motivados e capacitados
para as exigências éticas e técnicas
da intervenção, incluindo as que
respeitam o trabalho em parceria.

A RECEPÇÃO DA SINALIZAÇÃO

A recepção de uma sinalização de uma criança em eventual situação de maus
tratos ou de perigo é uma fase crucial para a intervenção das ECMIJ ou das CPCJ,
na medida em que é o primeiro passo para se iniciar a protecção da criança,
podendo condicionar, em grande parte, as actuações posteriores a nível das ECMIJ
ou das Comissões.
Assim sendo, saber receber, adequadamente, uma sinalização é essencial para não
se paralisar o processo de intervenção. Para tal, concorrerá a obtenção dos dados
iniciais e essenciais, relativos à criança e à pessoa que sinaliza, implicando-a,
eventualmente, a colaborar no processo de intervenção e promovendo, não só a
protecção urgente à criança, quando necessário, mas, também, uma visão positiva,
junto de quem sinaliza, da capacidade de resposta do nosso Sistema de Promoção
e Protecção e, designadamente das CPCJTXDQGRVHYHULৱFDUDQHFHVVLGDGHGDVXD

Ā ¦I K LK HÛJHk H 
residência da criança, no momento
em que é recebida a comunicação
da situação. Sendo irrelevantes as
mudanças de residência da criança
até 3 meses após a aplicação da
medida.
2. Caso não seja conhecida a
residência da criança, nem seja
possível determiná-la, ou, caso
se trate duma situação de perigo
iminente, é competente a CPCJ local
onde a criança for encontrada.
3. Se, três meses, após a aplicação
da medida, obrigatória para a CPCJ
que instaurou o processo, a criança
mudar de residência, passa a ser
competente a CPCJ, ou o Tribunal,
da nova área de residência. Por
“residência” considera-se o local
onde se situa o centro essencial
da vida da criança e sua família.
Por isso, não se considera,
normalmente, como mudança de
residência a deslocação da criança,
por força de execução de medida,
nomeadamente, de colocação/
internamento, para local fora da
área daquela área, de residência,
quando esta se mantém como
centro essencial da vida da
criança e da família, para onde
se pretende que, em princípio, ela
volte.(Confrontar a este propósito a
jurisprudência constante do site da
CNPCJR)
4. No site da CNPCJR podem ser
encontrados a localização e
contactos de todas as CPCJ
existentes a nível nacional
(Continente e Regiões Autónomas).

intervenção.
É nesta fase que as ECMIJ, ou as CPCJ, tomam contacto com uma possível nova
situação de uma criança, vítima de maus tratos ou em perigo, que poderá dar
origem, ou não, a um novo processo de promoção e protecção.
ठDQGRH[LVWHXPDsinalização à CPCJ, compete a esta concretizar, de imediato,
os seguintes objectivos
$YDOLDUVHDVLWXD©¥RVLQDOL]DGDFRQVWLWXLGHIDFWRXPDYLROD©¥RUHDORXGH
elevado potencial, dos direitos da criança, causada por actos ou omissões
dos pais, pela própria criança ou por terceiros, constituindo uma situação de
perigo, nos termos previstos no art. 3º da LPCJP sendo da competência da
CPCJ (competência material)RXVHSHORFRQWU£ULRFRQVWLWXLXPDVLWXD©¥R
de risco ou de perigo a ser contemplada ao nível das ECMIJ
 $YDOLDU VH H[LVWH SURFHVVR D Q¯YHO QDFLRQDO pesquisa nacional) caso se
considere uma situação de perigo
$YDOLDUVHDCPCJ tem competência territorial
$YDOLDURgrau de perigosidade e se a situação de perigo sinalizada implica,
ou não, uma intervenção urgente
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$YDOLDUVHRJUDXGHSHULJRVLGDGH«HOHYDGRP«GLRRXEDL[RDৱPGHSRGHU
realizar a sua triagem e priorizaçãoDGHTXDGD
Artigos 8.º, 9.º, 10.º, 12.º, 15.º, 16.º, 79.º
da LPCJP

,GHQWLৱFDU VHPSUH TXH SRVV¯YHO DV pessoas relacionadas com o caso (e.g.

Contactos das CPCJ

família, agentes activos do mau trato e pessoa(s) /entidade(s) sinalizadora(s) e

Para concretizar este passo sugerese a consulta do Fluxograma relativo
à intervenção da escola e das outras
entidades, constante do
ponto 3.7 (Figura n.º14).

VXDUHOD©¥RFRPDFULDQ©D 
,GHQWLৱFDUDtipologia da situação de maus tratos, ou de perigo, sinalizada e

Procedimento de urgência artigo 91.º e
artigo 92.º da LPCJP.

VXDVFDUDFWHU¯VWLFDVHRXHVSHFLৱFLGDGHV
5HDOL]DUXPDavaliação preliminar do perigo e da sua gravidade e determinar

Os 3 primeiros objectivos, referidos,
servirão, para abrir, informaticamente,
em sede de CPCJ, um processo
de promoção e protecção para o
caso sinalizado, ou para arquivá-lo
liminarmente.

a fase do processo a seguir (e.g. diligências sumárias, arquivamento liminar
ou consentimento para a intervenção).

Para se concretizarem estes objectivos, as principais tarefasTXHRVSURৱVVLRQDLV
de uma CPCJ deverão desenvolver são

Artigo 21.º e artigo 98.º da LPCJP

5HFROKHUৱVLFDPHQWHDWUDY«VGRFRQWDFWRDGRSWDGR WHOHIµQLFRLQIRUPD©¥R
escrita, contacto pessoal…) a sinalização GH FDVRV $VVHJXUDU que fora
do horário normal é garantido o funcionamento em permanência,
designadamente através do encaminhamento de chamadas para as entidades
que fazem parte da CPCJ e que funcionam 24 horas (e.g. Polícia, Saúde/
+RVSLWDLVHWF (artigo 22.º, n.º 1). Avaliar se o caso sinalizado é do âmbito
de intervenção da CPCJLVWR«VHFRQৱJXUDGHIDFWRRXQ¥RXPDsituação
de perigo (competência material) para a criança que requer uma MPP, tendo
sido esgotas as intervenções a nível das ECMIJ, se já existe processo a nível
nacional (pesquisa nacional) e se é da sua competência territorial
5HDOL]DUFDVRVHMDQHFHVV£ULRRVcontactos iniciais mínimos com as ECMIJ
RX SHVVRDV TXH SRGHU¥R FRQৱUPDU RX IDFXOWDU DV LQIRUPD©·HV QHFHVV£ULDV
SDUDFXPSULURVREMHFWLYRVGHVWDIDVH
5HDOL]DUXPDvaloração inicial da situação a partir da informação recolhida
e de acordo com critérios fundamentados e previamente estabelecidos da
gravidade que a situação sinalizada pode implicar para a criança em questão.
Em função desta valoração deve determinar-se se a situação sinalizada requer
uma resposta urgente da parte da CPCJHHPFDVRDৱUPDWLYRFRORFDUVHHP
marcha ou um procedimento de urgência (quando não existe consentimento)
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ou uma medida provisória TXDQGRH[LVWHFRQVHQWLPHQWR 
Responder adequadamente à pessoa que sinalizouRTXHVLJQLৱFDEDVLFDPHQWH
expressar agradecimento, pela sua tomada de decisão relativamente à
sinalização, informá-la adequadamente sobre as consequências para a criança
e família que poderá ter uma intervenção a este nível e proporcionar-lhe feedback possível, desde que sem prejuízo do carácter reservado do processo do
qual o sinalizador deve ser esclarecido.
É essencial que a Fase de Recepção da Sinalização se estruture, dentro das ECMIJ
ou das CPCJ, como uma função especializada que requer um SURWRFRORGHࣼQLGR
Na fase de sinalização a nível das CPCJ
é fundamental:
1. Avaliar da sua competência material
e territorial e promover a pesquisa
nacional;
2. Valorar correctamente a gravidade
das situações e priorizá-las em
conformidade com o grau de
urgência do caso;
3. Identificar adequadamente as
situações de perigo sinalizadas não
deixando nenhuma situação destas
a descoberto;
4. Expressar agradecimento e brindar
com uma resposta satisfatória a
pessoa que sinaliza a situação à
comissão.

de obtenção de dados SRU IRUPD D FRQFUHWL]DU H DVVHJXUDU FRP HৱF£FLD RV
objectivos e as tarefas necessárias para a sua concretização.
(VWDQHFHVVLGDGHGHFRUUHGRIDFWRGHVHYHULৱFDUTXHDVVRFLDGR¢VFDPSDQKDVGH
sensibilização do público para os maus tratos às crianças, regista-se, geralmente,
um aumento destas denúncias com sinalizações às ECMIJ e, consequentemente, às
CPCJYHULৱFDQGRVHWDPE«PFRPXPJUDQGHQ¼PHURGHFDVRVQ¥RFRQৱUPDGRV
Por outro lado, este aumento de sinalizações às ECMIJ e às CPCJ obriga a uma
sobrecarga de trabalho que revela a importância da HࣼF£FLD da fase da recepção
de uma sinalização, o que implica um processo competente de avaliação da
validade das sinalizações.
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4.1.1.1 INFORMAÇÃO A RECOLHER NA SINALIZAÇÃO
Ā ¦LII LKIH LH HªoIþ 
junto da sua fonte, que deverão
ser encetados todos os esforços
para se recolher o maior número
possível de dados, o que poderá
aliviar em grande medida o tempo
e trabalho despendidos nas fases
subsequentes, podendo prescindirse, por vezes, da fase das diligências
sumárias, a nível das CPCJ, uma vez
que os dados obtidos permitirão
avaliar a situação como sendo,
de facto, de maus-tratos ou de
perigo, urgente ou não, legitimando,
material e territorialmente, a sua
intervenção.

A informação a recolher numa sinalização depende da natureza da fonte. Assim
sendo, se a fonte for a população, em geral, aconselha-se um Guião de entrevista a
ৱPGHFREULURVLWHQVSHUWLQHQWHVVHQGRTXHH[LVWLU£VHPSUHDSRVVLELOLGDGHGHnão
se conseguir recolher alguns dados. Se a fonte de informação for uma entidade, o
processo de recolha de dados estará, provavelmente, muito mais facilitado.
Informações pertinentes em qualquer Sinalização (caso possível)
a) Em Relação à Criança

2. Quando a fonte de sinalização é
uma ECMIJ nomeadamente, os
serviços de acção social, o EEEF,
o centro de saúde, uma IPSS, com
mais pertinência se coloca a recolha
do máximo de informação possível,
uma vez que, frequentemente, estas
ECMIJ sinalizadoras, por já terem
uma larga experiência com a criança
e sua família, são detentoras de
um largo número de dados, que
devem ser partilhados com a outra
ECMIJ, receptora da sinalização (e.g.
hospital) ou com a CPCJ, quando é
caso disso, transmitindo -se todas
as informações que se considerem
necessárias para uma protecção
atempada e eficaz da criança,
ou seja, em tempo útil e no seu
superior interesse.

' یDGRVGH,GHQWLৱFD©¥RQRPHidade, sexo, local de residência, origem sócioFXOWXUDO
 ی,QGLFDGRUHV GH maus tratos observados e da forma o mais pormenorizada
possível (contexto em que ocorrem, natureza, frequência e duração dos
PHVPRV 
 ی6LWXD©¥RDFWXDOSUHVHQWH HPTXHFLUFXQVW¤QFLDFRQFUHWDVHVW£DFULDQ©DHHP
TXHORFDO 
' یDGRVIXQGDPHQWDLVVREUHDIDP¯OLDHPHLRDPELHQWH
) یDFWRUHVGH5LVFRHGH3URWHF©¥R
( یVWUDW«JLDVHDF©·HVGHLQWHUYHQ©¥RM£HIHFWXDGDV
 ی0HGLGD GH 3URPR©¥R H 3URWHF©¥R SURSRVWD TXH VH DYDOLH FRPR D PDLV
adequada.

Apesar das sinalizações anónimas
serem, geralmente, menos desejáveis
e geralmente menos válidas do que as
outras, o profissional deve reconhecer
o seu valor e recolher sempre o mesmo
tipo e quantidade de informação
como nos casos das sinalizações não
anónimas.

b) Em Relação à Fonte de Informação
& یDUDFWHUL]DURXQ¥RDGHQ¼QFLDVLQDOL]D©¥RTXDQWRDRVHXDQRQLPDWR
& یDVRQ¥RVHMDDQµQLPD1RPH(QWLGDGHUHVLG¬QFLDHFRQWDFWR V WHOHIµQLFR V 
HRXRXWUR V  HJID[HPDLOHWF 
 ی7LSRGHUHOD©¥RFRPDFULDQ©DIDPLOLDUYL]LQKRFRQKHFLGRHWF
 ی0RWLYD©¥R GR LQIRUPDQWH FDVR Q¥R UHSUHVHQWH QHQKXPD HQWLGDGH  SDUD
realizar a sinalização e possíveis benefícios, para o mesmo, resultantes da

Nas sinalizações anónimas será
sempre importante adoptarem-se
estratégias de envolvimento do
informante, no sentido de procurar
obter o maior número de informação
possível sobre a situação, incluindo
alguns dados, nomeadamente o
contacto.

PHVPDHRXGDSRVVLELOLGDGHGDGHQ¼QFLDVHUFRQৱUPDGD HJREWHUDJXDUGD
GDFULDQ©D 
& یRQKHFLPHQWR GR LQIRUPDQWH VREUH D H[LVW¬QFLD DQWHULRU GH PDXV WUDWRV ¢
criança e as possíveis razões associadas ao facto de sinalizar na presente
data

Este procedimento coloca-se, ainda,
com maior pertinência nas situações
mais graves de perigo, designadamente
aquelas que envolvem a prática de
crime.

 یJUDXGHFRQKHFLPHQWRGRLQIRUPDQWHUHODWLYDPHQWH¢IDP¯OLDVLQDOL]DGD
' یLVSRQLELOLGDGH GR LQIRUPDQWH SDUD DFHLWDU XPD HQWUHYLVWD SHVVRDO DৱP GH
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FRPHQWDUDVLQDOL]D©¥RHIDFXOWDUPDLVSRUPHQRUHVVREUHDVLWXD©¥R
 ی$VSHFWRV SVLFRHPRFLRQDLV H FRPSRUWDPHQWDLV GR LQIRUPDQWH HJ SDUHFH
Ponto 2.5 – legislação penal

alcoolizado, aparenta comportamentos agressivos ou revela uma conduta
SRXFR XVXDO  TXH SRGH GDU DR SURৱVVLRQDO UD]·HV SDUD questionar a
credibilidadeREMHFWLYLGDGHHIXQGDPHQWRGDVLQDOL]D©¥R

1. Um dos aspectos mais importantes
a avaliar-se numa sinalização é a
motivação do informante, já que ela
será relevante para concluir sobre a
sua validade.
2. Existe um maior grau de validade
nas sinalizações em que a
motivação do informante é positiva.

' یLVSRQLELOLGDGHGRLQIRUPDQWHSDUDRXWUDVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDO«PGD
VLQDOL]D©¥R HJVHUWHVWHPXQKDQXPHYHQWXDOSURFHVVRFULPH 
' یDGRVVREUHRXWURVSRVV¯YHLVLQIRUPDQWHVHRXWHVWHPXQKDV
) یRUPDGHFRQKHFLPHQWRGDVLWXD©¥R HJFRPRWHYHFRQKHFLPHQWRHK£TXDQWR
WHPSR 

Alguns indicadores de uma motivação
positiva do informante, são:

 ی5D]·HVHIXQGDPHQWRVGRLQIRUPDQWHSDUDFRQVLGHUDUDVLWXD©¥RFRPRVHQGR
GHPDXVWUDWRVRXGHSHULJRSDUDDFULDQ©D

1. Revelar uma preocupação adequada
para com a criança e/ou sua família;
2. Não ser punitivo;
3. Assumir a responsabilidade
de informar o mais
pormenorizadamente que lhe é
possível;
4. Demonstrar uma resposta
emocional adequada;
5. Não ter nada a ganhar com a
sinalização.

 ی6ROX©·HV DSUHVHQWDGDV SHOR LQIRUPDQWH FRPR SHUWLQHQWHV SDUD UHVROYHU D
situação de maus tratos ou outras situações de perigo, bem como possíveis
intervenções e acções já realizadas pelo próprio ou outros para esse efeito.

1. O profissional deve receber qualquer
sinalização com uma “mente
aberta/neutra”, isto é, sem juízos
de valor prévios, não pressupondo
inicialmente que a sinalização é
válida, ou que, pelo contrário, que a
sinalização foi realizada de forma
maliciosa.
Ā¦ LH LKH II  ILH
saiba escutar (técnicas de escuta
activa), saiba perguntar (técnica
de entrevista), saiba registar o
fundamental de tudo o que lhe está
a ser transmitido e saiba realizar
a sua avaliação só depois de ter
recolhido os dados necessários e
suficientes.
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4.1.2

CONSENTIMENTO
Para além das razões jurídicas, com
fundamentos constitucionais, ligadas
aos poderes/deveres inerentes às
responsabilidades parentais, de notar
que a exigência do consentimento, tem
um valor estratégico muito relevante,
para o êxito da intervenção, ligado à
essencialidade da adesão informada,
motivada e confiante dos pais/
cuidadores e da criança. Este é mais um
factor que fundamenta a importância
decisiva da qualidade relacional ao
nível ético, empático e técnico, da
intervenção da CPCJ.

A intervenção das CPCJ depende do consentimento expresso dos pais, do
representante legal ou da pessoa que tenha a guarda de facto, consoante o caso,
e da não oposição da criança com idade igual, ou superior, a 12 anos ou com
idade inferior, desde que tenha capacidade e maturidade para conhecer o sentido
e alcance da intervenção.
2 consentimento obrigatório assenta num dos princípios orientadores da
intervenção que é o da responsabilidade parental. Relativamente à necessidade de
não oposição da criança com idade igual, ou superior a 12 anos, sublinhe-se, e de
acordo com os direitos preconizados na Convenção sobre os Direitos da Criança,

Para efeitos de Intervenção no Perigo,
a LPCJP estende a legitimidade para
prestar consentimento a quem
vem assumindo com a criança,
de forma continuada, as funções
essenciais próprias de quem tem
responsabilidades parentais, isto é,
quem tem a guarda de facto.

que qualquer criança tem o direito a ser ouvida e o direito a expressar-se sobre
qualquer decisão que lhe diga respeito, desde que o seu desenvolvimento global
o permita. Assim, para além da obrigatoriedade, acima referida, relativamente às
FULDQ©DVFRPLGDGHLJXDORXVXSHULRUDDQRV«sempre aconselhável ouvir-se
a criança. Se for uma criança de faixas etárias precoces será adequado “ouvi-la”
de outras formas, ou seja, observar, sempre que possível, as suas interacções e

Artigos 9.º, 10.º, 94.º e 96.º da LPCJP

reacções com os seus pais para avaliar e decidir, mais fundamentadamente, sobre

Pontos 2., 2.1.4 e 2.1.6 da Directiva
Conjunta entre a PGR e a CNPCJR
– Uniformização de procedimentos
funcionais entre os magistrados do MP
interlocutores e as CPCJ

as medidas a serem adoptadas.
(PV¯QWHVHRFRQVHQWLPHQWR
2&RQVHQWLPHQWRڽWHPTXHVHUۆFRPVHQWLPHQWRۇWHPTXHVHUH[SUHVVR
3DUDVXDREWHQ©¥RSRGHUVH¥RLQFOXLUWDPE«PHVWUDW«JLDVGHHQYROYLPHQWR
SRUSDUWHGD&3&-ېGHVGHTXHQ¥RVHۆIRUFHۇRVSDLVDG£OR۞ې
8PGRVREMHFWLYRVGRFRQVHQWLPHQWRDVVHQWDQDUHVSRQVDELOLGDGHSDUHQWDO
pretendendo-se, desse modo, envolvê-los na mudança, responsabilizando-os
por novos comportamentos e novas capacidades que são necessárias adquirir
para combater os factores subjacentes aos maus-tratos à criança.
&DVRQ¥RWHQKDPVLGRSUHVWDGRVWRGRVRVFRQVHQWLPHQWRVQHFHVV£ULRVRXVH
YHULৱTXHDRSRVL©¥RGDFULDQ©D¢LQWHUYHQ©¥RGD&3&-FHVVDGHLPHGLDWRD
sua intervenção, por falta de legitimidade para tal, remetendo o processo e
comunicando a situação ao M.P. competente.
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0RPHQWRSDUDR&RQVHQWLPHQWR2FRQVHQWLPHQWR«SUHVWDGRQXPSULPHLUR
momento e é o acto que legitima a intervenção da CPCJ, sendo transversal
a todo o processo e mantendo-se até que seja retirado. Tal implica que,
nos demais momentos/actos, nomeadamente aquando da aplicação/revisão
da medida, a CPCJ, submeta àqueles a quem compete a prestação do
consentimento, ou possibilidade de oposição a adesão informada à actuação
que a CPCJ preconiza. Esta adesão implica a responsabilização da família nos
Y£ULRVDFWRVDVHUHPSUDWLFDGRVQRSURFHVVRڽDSOLFD©¥RGDPHGLGDPHGLDQWH
acordo de promoção e protecção e sua revisão.
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4.1.3

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE INTERVENÇÃO

A protecção das crianças, em geral, e a intervenção das CPCJ, em particular, assenta
HPSULQF¯SLRVLPSRUWDQWHVHHVWUXWXUDGRUHVGDLQWHUYHQ©¥R
INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA - A intervenção deve atender
SULRULWDULDPHQWHDRVLQWHUHVVHVHGLUHLWRVGDFULDQ©D
PRIVACIDADE - A intervenção deve ser efectuada no respeito pela intimidade,
GLUHLWR¢LPDJHPHUHVHUYDGDVXDYLGDSULYDGD
INTERVENÇÃO PRECOCE - A intervenção deve ser efectuada logo que a
VLWXD©¥RGHSHULJRVHMDFRQKHFLGD
INTERVENÇÃO MÍNIMA - A intervenção deve ser exercida exclusivamente
pelas entidades e instituições cuja acção seja indispensável à protecção da
FULDQ©DHPSHULJR
PROPORCIONALIDADE E ACTUALIDADE - A intervenção deve ser a
necessária e a adequada à situação de perigo em que a criança se encontram no
PRPHQWRHPTXHDGHFLV¥R«WRPDGD
RESPONSABILIDADE PARENTAL - A intervenção deve ser efectuada de modo
TXHRVSDLVDVVXPDPRVVHXVGHYHUHVSDUDFRPDFULDQ©D
PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA - Privilegiam-se as medidas que integrem a
FULDQ©DQDVXDIDP¯OLDRXWDOQ¥RVHQGRSRVV¯YHOQXPDIDP¯OLDGHDGRS©¥R
OBRIGATORIEDADE DA INFORMAÇÃO - A criança, os seus pais têm direito
a ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção
HGDIRUPDFRPRHVWDVHSURFHVVD
AUDIÇÃO OBRIGATÓRIA E PARTICIPAÇÃO - A criança, em separado ou na
companhia dos pais ou de pessoa por si escolhida, bem como os pais, têm direito
DVHURXYLGRVHDSDUWLFLSDUQRVDFWRVHQDGHৱQL©¥RGDPHGLGDGHSURPR©¥RGRV
GLUHLWRVHGHSURWHF©¥R
SUBSIDIARIEDADE&ڽRQIRUPHM£UHIHULGRFDEHDR(VWDGRH¢VRFLHGDGHHP
JHUDODSURPR©¥RHGHIHVDGRVGLUHLWRVGDVFULDQ©DV1RFDVRGHVHYHULৱFDUXPD

Ponto 2.4 – Legislação Ordinária

situação de risco ou perigo que os envolva, impõem-se ao Estado, central e local,
às entidades com competência em matéria de infância e juventude, às CPCJ,
ao Ministério Público e aos Tribunais, uma actuação, a actuação articulada no

A intervenção deve ser efectuada,
sucessivamente, e subsidiariamente
pelas ECMIJ, pelas CPCJ e, em última
instância, pelos Tribunais.

respeito pelo princípio da subsidiariedade.
Note-se que os princípios orientadores da intervenção são igualmente aplicáveis nos
procedimentos tutelares cíveis, da competência exclusiva dos tribunais (e.g. regulação
do exercício das responsabilidades parentais, tutela, adopção, alimentos, etc.)

Artigo 4.º da LPCJP
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4.1.4 COMISSÕES DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS E MINISTÉRIO
PÚBLICO - ASPECTOS GERAIS
¦IÜ HKw HHIL HªoIHIaÛI
às entidades policiais quando os factos
que tenham determinado a situação de
maus-tratos ou de perigo constituam
um crime(e.g. violência física, emocional
e sexual).

2 MP acompanha a actividade das CPCJ, tendo em vista apreciar a legalidade

Artigos 68.º, 69.º 70.º da LPCJP

As CPCJ têm o dever legal de comunicar ao Ministério Público algumas situações

Ponto 3 da Directiva Conjunta entre
a PGR e a CNPCJR – Uniformização
de procedimentos funcionais entre os
magistrados do MP interlocutores e
as CPCJ

de maus tratos ou de perigo que acompanham, designadamente, quando

e a adequação das suas decisões, DࣼVFDOL]D©¥R da sua actividade processual e a
promoção dos procedimentos judiciais adequados.

- Existe encaminhamento para adopção
- Não são prestados, ou são retirados os consentimentos, ou haja oposição da
FULDQ©DPDLRUGHDQRV
- Não são cumpridos, de forma reiterada, os APPHVWDEHOHFLGRV

As comunicações ao MP não
determinam a cessação da intervenção,
quer das CPCJ, quer das demais
entidades, com excepção das situações
em que não foram prestados, ou
foram retirados, os consentimentos
legalmente exigidos, situações estas
em que cessa a legitimidade da
intervenção.

- Não se obtém a disponibilidade dos meios necessários para aplicar ou
H[HFXWDUDPHGLGDTXHVHFRQVLGHUDDGHTXDGD
- Não tenha sido proferida decisão decorridos seis meses após o conhecimento
GDVLWXD©¥RGDFULDQ©DHPSHULJR
- A aplicação da medida determina, ou mantém, a separação da criança dos
VHXVSDLV
$VVLWXD©·HVGHIDFWRTXHMXVWLৱTXHPa regulação ou a alteração do regime

Relativamente ao Tribunal competente
consultar artigo 101.º da LPCJP

de exercício de responsabilidades parentais, a inibição do poder paternal,
a instauração de tutela ou a adopção de qualquer outra providência cível
HJ FDVRV HP TXH VH PRVWUH QHFHVV£ULD D ৱ[D©¥R RX D DOWHUD©¥R RX VH
YHULৱTXHRLQFXPSULPHQWRGDVSUHVWD©·HVGHDOLPHQWRV 
2MP pode requerer a abertura de processo judicial de promoção dos direitos e
GHSURWHF©¥RGDFULDQ©DQDVsituações referidasTXDQGRFRQVLGHUHTXHDGHFLV¥R
GD&3&-«LOHJDORXLQDGHTXDGD¢SURPR©¥RGRVGLUHLWRVH¢SURWHF©¥RGDFULDQ©D
e, ainda, quando não existe CPCJ no município, ou na freguesia, da respectiva área
de residência (ou onde se encontra a criança caso a residência não seja conhecida)
ou a comissão não tenha competência, nos termos da lei, para aplicar a MPP
adequada
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4.2 PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO
1. Caso a situação ponha em perigo
a vida, ou a integridade física ou a
liberdade da criança a comunicação
da situação às entidades
competentes é obrigatória.
2. Caso a comunicação seja feita às
entidades referidas, estas devem
proceder ao estudo sumário da
situação e proporcionar protecção
compatível, dando conhecimento à
CPCJ, caso a intervenção não seja
adequada ou suficiente à remoção
do perigo em que a criança se
encontra, sendo necessária uma
medida de promoção e protecção.
3. A própria CPCJ pode intervir, por sua
iniciativa, nas situações que tiver
conhecimento no exercício das suas
funções (por exemplo, os irmãos
das crianças que são titulares
de Processo, caso a situação de
perigo seja extensiva a estes; ou
factos que a CPCJ durante a sua
intervenção através dos seus
membros ou técnicos venha a
tomar conhecimento).
4. A própria criança, os seus pais,
representante legal ou pessoas que
tenham a guarda de facto podem
solicitar a intervenção da comissão.

As CPCJ intervêm quando recebem uma comunicação de que uma criança está a
ser vítima de maus tratos ou encontra-se, eventualmente, numa outra situação
perigo.
Essa sinalização pode serSURYHQLHQWHGDVDXWRULGDGHVSROLFLDLVHMXGLFL£ULDVRX
proveniente de outras ECMIJ com competência em matéria de infância e juventude,
no caso destas não terem conseguido, no âmbito da sua intervenção, assegurar, em
WHPSR¼WLODSURWHF©¥RVXࣼFLHQWH que as circunstâncias do caso exigem.
Para além destas entidades, qualquer pessoa que tenha conhecimento duma
situação de maus tratos ou de perigo que envolva crianças pode e deve comunicála às referidas entidades ou às CPCJ.
8PD YH] TXH DV ECMIJ terão, provavelmente, até à data de sinalização à CPCJ,
recolhido bastante informação, sobre a criança e respectiva família, deverão
obrigatoriamente transmiti-la à CPCJ DUWLJR|Q|GD/3&-3 SRGHQGRVHPSUH
que possível e adequado, sugerir a medida de promoção e protecção, que acharem
mais adequada para o caso, fundamentada na situação de maus tratos ou de perigo

Quando devidamente fundamentado
que a intervenção das ECMIJ é
inadequada ou insuficiente para
remover o perigo em que a criança
se encontra, pela constatação da
impossibilidade de qualquer intervenção
adicional capaz, qualquer uma dessas
entidades pode e deve sinalizar essa
situação à CPCJ respectiva, instalada na
área do Município, ou ao MP caso ainda
não exista comissão.

avaliada, na informação recolhida e na experiência resultante da actuação.
Este procedimento pode agilizar, em muito, a intervenção da CPCJ, bem como a
sua HࣼF£FLD.
$6(&0,-QRPRPHQWRGDVLQDOL]D©¥R¢&3&-GHYHPWHUSUHVHQWHTXH
 ی$SURSRVWDGHTXDOTXHUPHGLGDGHSURPR©¥RHSURWHF©¥RSRUHODVDSUHVHQWDGD
GHYHVHUVHPSUHMXVWLৱFDGDQDVVXDVLQIRUPD©·HVHLQWHUYHQ©·HVM£SUHVWDGDV
¢TXHOD V FULDQ©D V HUHVSHFWLYR V DJUHJDGR V IDPLOLDU HV 
 ی$XWLOL]D©¥RSU«YLDGHWRGRVRVUHFXUVRVDGRSWDGRVQDVLWXD©¥RVLQDOL]DGDGHYH
ser sempre referenciada e adequadamente documentada para se prevenir a
repetição de intervenções que se revelam e/ou que colidam com o direito da
criança e da família à sua intimidade, imagem e reserva da vida privada e/ou
com princípio da intervenção mínima.

Se após sinalização a uma CPCJ
se verificar que a mesma é
territorialmente incompetente, deverá
remeter-se o processo para a CPCJ da
área de residência do “centro de vida”
da criança.

Contudo, a CPCJ terá sempre a última decisão sobre a(s) medida(s) a aplicar e que
pode ser contrária à medida proposta pela ECMIJ, com base noutras informações
a que a CPCJ tenha acesso, ou em diferente entendimento.
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Actualmente, a abertura informática de um processo de promoção e protecção
obriga a percorrer as seguintes etapas
Pode existir um período de Diligências
Sumárias, ou seja, de recolha mínima de
informação prévia ao consentimento.
Estas diligências não têm como
finalidade a recolha de informação
que fará parte da fase de avaliação
diagnóstica, mas sim confirmar e
validar a sinalização. De outro modo
estaríamos a desrespeitar o princípio
do respeito pela privacidade e reserva
da vida privada.
e.g. de Diligência Sumária: A CPCJ
solicita apenas à entidade sinalizadora
(e.g. EEEF)as informações necessárias
(e.g. confirmação da morada). Já não
será admissível, com base na mesma
sinalização, a CPCJ pedir informações ao
médico de família da criança.

a)3HVTXLVDDQ¯YHOQDFLRQDOGDH[LVW¬QFLDRXQ¥RGRSURFHVVR
b)&DVR Q¥R H[LVWD UHDOL]DVH D DEHUWXUD GR SURFHVVR FRP D VXD FRGLৱFD©¥R
sendo-lhe atribuindo um número nacional correspondente à hora de entrada,
FRPDEHUWXUDGHXPDৱFKDQRSURJUDPDLQIRUP£WLFRHGHXPDSDVWD
c) Formalização da abertura de processo, registando-se o motivo e a entidade/
organismo/pessoa que o desencadeou, bem como outras variáveis relevantes
previstas na aplicação informática e relativas à criança e respectiva família e
ao incidente ou situação de perigo que desencadeou o processo.
Nos casos da sinalização ser remetida por outros serviços ৱFKDGHVLQDOL]D©¥RID[
correio electrónico…), a CPCJ acusará a recepção da mesma, sendo aconselhável
informar a entidade sinalizadora sobre se foi instaurado, ou não, processo de

1. A abertura e elaboração do processo
de promoção e protecção pelas CPCJ
obedece, actualmente, ao protocolo
da Aplicação Informática.
2. A sequência das suas primeiras
fases, designadamente,
Diligências Sumárias, Obtenção do
Consentimento para a Intervenção
da CPCJ e Avaliação Diagnóstica
ficou muito facilitada com a
informatização das CPCJ, não sendo
possível progredir-se para a fase
seguinte sem que estas fases
prévias estejam devidamente
concretizadas.

promoção e protecção.
(VWH SURFHGLPHQWR DৱJXUDVH FRQYHQLHQWH GH KDUPRQLD FRP R espírito de
colaboração inter-administrativa, inter-instituições e com o dever de informar e
atender qualquer denúncia ou informação.
Após a recepção das sinalizações, as CPCJ abrem um Processo de Promoção e
Protecção individual para cada criança.
2SURFHVVR«GLVWULEX¯GRDR V coordenador(es) do caso, previsto pela aplicação

1. O Presidente regista os membros
da CPCJ na aplicação informática,
definindo os respectivos perfis
de utilizador e atribuindo-lhes os
respectivos códigos de utilizador.
2. As palavras passe são pessoais e
intransmissíveis.

informática, em função de alguns critérios, nomeadamente, a formação do(s)
técnico(s), a urgência na intervenção (o que terá de estar directamente relacionado
com a disponibilidade do(s) técnico(s), a instituição que representa, etc.).
Cabe ao(s) elemento(s) Coordenador(es) do Processo gerir e coordenar a
intervenção das várias entidades e de todos os técnicos intervenientes no processo
(por exemplo a escola, o centro comunitário, a equipa técnica de acção social do
serviço de segurança social local ou da autarquia), garantindo a articulação, sem
duplicação de esforços ou sobreposição de acções.
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Conforme já referido, ao receber uma sinalização, as CPCJ podem solicitar mais
informações à entidade sinalizadora. De seguida, devem imediatamente entrar
O primeiro contacto entre a CPCJ e os
pais não tem que ser, obrigatoriamente,
realizado nas instalações da CPCJ,
podendo realizar-se no domicilio das
pessoas. Este procedimento permite
acautelar a segurança da criança,
sobretudo em faixas etárias muito
precoces, bem como agilizar o contacto
com os pais/cuidadores e a observação
da criança e reduzir os riscos de uma
visão “burocrática” do processo.

em contacto com os pais, utilizando, para o efeito, o meio mais adequado em
função da gravidade da situação relatada.
No primeiro contacto as CPCJ devem informar os pais e a criança sobre o sentido e
alcance da sua intervenção, das medidas que podem ser aplicadas, dos direitos que
lhes assistem e dos factos constantes do processo.
De realçar a essencialidade da qualidade relacional desse momento, determinante
SDUD D FRQৱDQ©D H DGHV¥R GD IDP¯OLD GD FULDQ©D H SDUD D VXD PRWLYD©¥R SDUD D
mudança.
Se os pais prestarem o consentimento e a criança com idade igual ou superior
a 12 anos não se opuser, o processo prossegue para a avaliação diagnóstica que

Artigos 28.º, 29.º, 97.º n.º 4, e 98.º da
LPCJP

consiste na recolha de toda a informação sobre a criança e sua família, indispensável
para aferir da existência e natureza dos maus tratos ou de outra situação de perigo,

Artigo 21 n.º 2, alínea b), artigo 69.º e
artigo 98.º n.º 1 da LPCJP.

da necessidade de aplicação, ou não, de medida de promoção e protecção, e

operacionalizada, de seguida, através de um Acordo de Promoção e Protecção,

Directiva Conjunta entre CNPCJR
e MP sobre Uniformização de
procedimentos funcionais entre os
Magistrados do MP interlocutores e
as CPCJ

designado neste guia por APP, e bem assim o respectivo Plano de Intervenção, que

Ponto 3.8.

sendo caso disso, decidir sobre qual a mais adequada, tendo em conta o grau de
perigosidade, a probabilidade de recidiva e o prognóstico da situação avaliada

neste guia se designa por PI, ou “Plano de Protecção”, denominado por “PP”. Todas
as decisões têm que ser fundamentadas e devem constar da acta da reunião da CR .
I -O Processo de Promoção e
Protecção, neste guia designado por
PPP, é sempre remetido a Tribunal
quando:
1. Não é prestado o consentimento
ou haja oposição da criança para
a intervenção da CPCJ;
2. O consentimento é retirado (em
qualquer momento).
II –Nas situações em que o acordado
entre a CPCJ e a família (e a
criança, quando é o caso) seja
reiteradamente incumprido apenas
deve ser feita comunicação ao MP
continuando-se a actuação até à
informação pelo MP relativa a essa
comunicação.
III – O mesmo procedimento deve ser
observado nas situações em que a
CPCJ não obtenha a disponibilidade
dos meios necessários para aplicar
ou executar a MPP que considera
adequada, nomeadamente
por oposição de um serviço ou
instituição.

Ao convocar a família e a criança, a CPCJ realiza a primeira entrevista, de várias
que se seguirão, a menos que o PPP seja arquivado. Especialmente nesta primeira
HQWUHYLVWDPDVWDPE«PQDVRXWUDVDDWLWXGHGRVSURৱVVLRQDLV«PXLWRLPSRUWDQWH
podendo constituir-se como um elemento chave do sucesso ou insucesso da
intervenção.
Caso se trate duma situação crime é obrigatória a denuncia ao MP da qual
conste a referência aos factos caracterizadores da situação (e.g. o que aconteceu
exactamente, onde teve lugar, quando, quantas vezes, testemunhas, etc.) indicando
e transmitindo eventuais provas para o processo crime (e.g. testemunhos,
IRWRJUDৱDV GH OHV·HV I¯VLFDV  'HYH WHUVH VHPSUH SUHVHQWH D 'LUHFWLYD &RQMXQWD
GD 3*5 H GD &13&-5 VREUH D DFWXD©¥R QRV FDVRV GH PDXV WUDWRV FRPXQLFD©¥R
simultânea ao magistrado do MP interlocutor e ao magistrado competente em
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matéria de investigação criminal, de forma a garantir a imediata articulação entre
RVGRLVPDJLVWUDGRVHD&3&-QRVHQWLGRGDFRQFLOLD©¥RGDৱQDOLGDGHGHSURWHF©¥R
Ponto 2.5 – legislação penal

com a da investigação.

Comunicações de situações de perigo
às CPCJ e comunicações das CPCJ a
outras entidades, ponto 3.1 - fontes e
métodos de recolha de informação.

É muito importante dar credibilidade ao testemunho da criança, conferir-lhe
segurança informando-a de que não é culpada da situação e que pode sempre

Directiva Conjunta entre a PGR
e a CNPCJR – Uniformização de
procedimentos funcionais entre os
magistrados do M.P., interlocutores e
as CPCJ.

FRQWDFWDUD&3&-HVROLFLWDULQIRUPD©¥RRXDMXGD HJGDQGRXPFDUW¥RFRPRQ|
de telefone e o nome do técnico).

Ponto 1.3

No caso de crianças muito pequenas é, igualmente, importante que, no primeiro

Despacho n.º 31292/2008 do
Ministério da Saúde.

contacto, a criança seja vista em interacção com os seus pais, uma vez que a
observação é um método importante de recolha de informação pertinente.

Ponto 3.4.2 – Indicadores Individuais,
familiares e sociais de detecção de
situações de maus tratos ou de perigo.

A avaliação diagnóstica da situação que levou à sinalização da criança à CPCJ,
assenta, preferencialmente, no modelo ecológico de avaliação/intervenção,
centrado na criança, nas situações de maus tratos.

1. A avaliação diagnóstica efectuada
deve permitir aplicar a medida
de promoção e protecção mais
adequada, de modo a melhor
remover a situação de perigo em
que a criança se encontra, garantir
a sua segurança, superar as
consequências do perigo e promover
o desenvolvimento da criança.
2. As Medidas de Promoção e
Protecção podem ter lugar em
meio natural de vida(junto dos pais,
outros familiares ou pessoa idónea
com laços afectivos com a criança,
e na autonomia para a vida) ou em
acolhimento familiar, ou em Regime
de Colocação em instituição.

Este modelo tem como eixo central a criança, e o seu Superior Interesse, situando-a
no seu ambiente familiar e respectivo meio social, e utiliza, ainda, como referencial
de avaliação, os conhecimentos que temos, hoje em dia, sobre maus tratos às
Crianças e desenvolvimento infantil.
A utilização deste modelo pelos técnicos confere-lhes um método sistemático de avaliação,
pois congrega um conjunto harmonizado de conceitos, metodologias e práticas.
Face a uma sinalização de situação de maus tratos ou de perigo, o(s) membro(s)
da CPCJ, com a participação dos pais e da criança, de acordo com a capacidade
desta para compreender o sentido da intervenção, e com a colaboração de todas
as entidades relevantes para o processo, procede à elaboração do diagnóstico
visando apurar a existência, ou não, da situação de perigo, bem como os factores
subjacentes à mesma, tendo em vista concluir sobre a necessidade de aplicação de
uma medida de promoção e protecção, e respectiva intervenção com a elaboração
do APP e do respectivo plano de intervenção, PI ou “3ODQRGH3URWHF©¥R”,“PP”,
que deverá incidir sobre as três principais dimensõesGRPRGHOR
ڽ$VQHFHVVLGDGHVGHGHVHQYROYLPHQWRHGHSURWHF©¥RGDFULDQ©D
ڽ2VIDFWRUHVSURWHFWRUHVHGHULVFRLQGLYLGXDLVGDFULDQ©DIDPLOLDUHVHVRFLDLV
ڽ$VFRPSHW¬QFLDVSDUHQWDLVGRVSDLV
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2V SURFHGLPHQWRV FRQFUHWRV QHFHVV£ULRV YLVDQGR DIDVWDU D VLWXD©¥R GH SHULJR
garantindo a segurança e o desenvolvimento da criança e a superação das
Ponto 2.3 – medidas de promoção e
protecção.

FRQVHTX¬QFLDVGRVHIHLWRVGDVLWXD©¥RGHSHULJRQXPFXUWRHVSD©RGHWHPSR 
PHVHVSURUURJ£YHLVSRUPDLVPHVHV GHYHPVHULQFOX¯GRVQR3,RX“PP”.

Artigos 34.º ao 51.º e artigos 59.º ao
63.º da LPCJP.
Acolhimento Familiar - Decreto-Lei
n.º 11/2008, de 17/01.

$ DSOLFD©¥R GHVWH PRGHOR QD SU£WLFD SURৱVVLRQDO GDV &3&- SHUPLWHOKHV
nomeadamente, lidar com a complexidade de factores que se entrecruzam nas

Medidas em meio natural de vida Decreto-Lei n.º 12/2008, de 17/01.

situações de maus tratos e que colocam em perigo o desenvolvimento harmonioso
e complexo de qualquer criança, evitando avaliações e intervenções simplistas, e/
ou duplicadas, e proporcionando, ainda, um quadro teórico-prático que permite
articular as variáveis pessoais, familiares e sociais ou contextuais.

Apenas as CPCJ e os Tribunais podem
aplicar Medidas de Promoção e
Protecção.

Nesta perspectiva ecológica, a avaliação das situações de maus tratos que colocam
em perigo uma criança, debruça-se sobre os contextos relevantes para a criança
VXDIDP¯OLDHPHLRVRFLDORQGHVHLQVHUH WHQWDQGRLGHQWLৱFDUTXDLVRVSUREOHPDV
IRU©DV H GLৱFXOGDGHV VXEMDFHQWHV ¢ VLWXD©¥R TXH FRORFDP HP SHULJR D FULDQ©D H
qual o impacto que estes têm na sua vida. Permite, consequentemente, opções
fundamentadas sobre o PI ou “PP” mais adequado à protecção efectiva.
As Medidas de Promoção e Protecção, neste guia designadas por MPP, visam
afastar o perigo em que a criança se encontra e proporcionar as condições que
permitam proteger e promover a sua segurança, saúde, formação, educação, bemestar e desenvolvimento integral. Visam, ainda, garantir a recuperação física e
psicológica das crianças vítimas de qualquer forma de mau trato.
Para a sua operacionalização, é celebrado sempre um Acordo de Promoção
Protecção, neste guia designado por APP, subscrito por
CPCJ, criança FRP LJXDO RX VXSHULRU D  DQRV  pais e todos os demais
implicados na implementação da medida aplicada HJ SHVVRD LGµQHD TXH
aceitou, temporariamente, assumir os cuidados da criança, família ou instituição
de acolhimento, bem como os serviços e instituições responsáveis por actos
concretos de execução das medidas, em função de áreas e aspectos considerados
no APP e PI QRPHDGDPHQWH LQVWLWXL©·HV RৱFLDLV  VHJXUDQ©D VRFLDO FHQWUR GH
saúde, EEEF, autarquias -, instituições particulares de solidariedade social (IPSS), e
demais colaboradores. Caso se trate duma medida de acolhimento em instituição,
ou de acolhimento familiar, estas entidades subscrevem igualmente o APP.
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2$33GHYHVHUUHGLJLGRQXPDOLQJXDJHPVLPSOHVFODUDHDFHVV¯YHODFULDQ©DV
bem como aos pais e familiares que, eventualmente, tenham poucas habilitações
Decreto-Lei n.º 12/2008 de 17 de
Janeiro e o 11/2008.

académicas, por forma a que todos entendam o seu conteúdo implicando e
responsabilizando, desta forma, todos os envolvidos.

Artigo 68.º, alínea b) e artigo 71.º, n.º1
da LPCJP.

2$33«VXEVFULWRSRUWRGRVRVLQWHUYHQLHQWHVHQHOHGHYHPFRQVWDUDVGHFODUD©·HV
de consentimento e de não oposição necessárias à efectivação da medida.

No caso de existir o primeiro
consentimento e a primeira não
oposição da criança para a intervenção
da CPCJ, mas o mesmo não se
verificar para a medida a aplicar, a
CPCJ comunica ao MP e remete-lhe
o PPP tendo em vista a promoção da
intervenção judicial.

2$33SUHVVXS·HDGHৱQL©¥RGHWRGDVDVDF©·HVDUHDOL]DUSHORVUHVSRQV£YHLVSHOD
sua execução. Como tal, exige a elaboração de um Plano de Intervenção, designado
neste guia, por PI, de onde conste o acompanhamento e monitorização a efectivar,
por forma a poder analisar-se a evolução da medida e a proceder-se à avaliação dos
decorrentes da sua aplicação.

Artigo11.º, alínea b) e 68.º, alínea b) da
LPCJP.

2$33GHYHDLQGDSUHSDUDUDUHYLV¥RGD033TXHHQYROYHDGHFLV¥RVREUHDVXD

Ponto 2 da Directiva Conjunta entre
a PGR e a CNPCJR – Uniformização
de procedimentos funcionais entre os
magistrados do MP interlocutores e
as CPCJ.

cessação podendo, se necessário, implicar um plano de acompanhamento pelas
ECMIJ contemplando os necessários apoios comunitários, se aceites pelos pais e
criança (e.g. serviços, programas, projectos).

Ponto 2.7

Se após a sinalização efectuada por uma ECMIJ e apreciada a situação pela CPCJ,
esta conclua e delibere que ainda não foram esgotados todos os meios a que aquela
Em qualquer momento a CPCJ pode
accionar um procedimento de urgência
caso se verifiquem os requisitos que o
justifiquem.

pode recorrer para a remoção do perigo, pode remeter a situação ao cuidado da
mesma, informando-a da sua deliberação.
$&3&-SRGHFRQVLGHUDUTXHRDFRPSDQKDPHQWRSRUSDUWHGDV(&0,-«VXৱFLHQWH
para a resolução da situação sinalizada, pelo que arquiva o processo, remetendo-o
para aquelas e fundamentando a sua deliberação.
$SµVDDYDOLD©¥RGLDJQµVWLFDD&3&-SRGHYHULৱFDUTXHQ¥RVHFRQৱUPDDVLWXD©¥R
de perigo, ou que esta já não subsiste, e procede ao arquivamento do Processo,
informando a entidade sinalizadora.
$&3&-SRGHDLQGDYHULৱFDUHGHOLEHUDUDQ¥RH[LVW¬QFLDGHPDW«ULDGHSHULJRPDV
constatar a necessidade de se instaurar uma medida tutelar cível a favor da criança
pelo que comunica a situação ao M.P.
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4.2.1 INTERVENÇÃO DAS CPCJ E MODELOS DE INTERVENÇÃO
Artigo 91.º e 92.º da LPCJP

 $ LQWHUYHQ©¥R GDV &3&- DVVHQWD HP Y£ULRV PRGHORV GH LQWHUYHQ©¥R R TXH
pressupõe que na fase de Avaliação Diagnóstica sejam tidos em conta
estes modelos de intervenção porque, os mesmos, implicam que se avaliem
determinadas dimensões que podem não estar totalmente contempladas no
modelo ecológico.

Sugere-se consulta da bibliografia
apresentada nesta área,
nomeadamente, “Teoria do Trabalho
Social Moderno” do MalcolmPayne,
“Maus-tratos à Criança” de Maria do
Céu Azevedo e Ângela da Costa Maia e
“Crisis Intervention in Child Abuse and
Neglect” de Charles E. Gentry.

2VPRGHORVGH LQWHUYHQ©¥RPDLVDGHTXDGRV¢QDWXUH]DGDLQWHUYHQ©¥RGDV
&3&-V¥RRPRGHORHFROµJLFRRPRGHORGHLQWHUYHQ©¥RHPFULVHHGHSHQGHQGR
das situações, o modelo centrado em tarefas.
$ LQWHUYHQ©¥R HP FULVH YLVD HVVHQFLDOPHQWH LQWHUURPSHU XPD V«ULH GH
acontecimentos que conduziram a uma rotura “abrupta” no dia a dia das
pessoas que, ultrapassados os recursos que têm para lidar com a situação,
ৱFDP WHPSRUDULDPHQWH LPSHGLGDV RX GLPLQX¯GDV QDV VXDV FDSDFLGDGHV
para desempenharem adequadamente a sua função parental despoletandose situações de maus tratos que colocam em perigo a criança (e.g. luto,
crise depressiva aguda, doença física, internamento hospitalar, separação,
GHVHPSUHJR IDVHV GH GHVHQYROYLPHQWR FU¯WLFDV GD FULDQ©D  ڽDGROHVF¬QFLD
GLৱFXOGDGHVGHLQWHULRUL]D©¥RGHYDORUHVRXGHHVS¯ULWRFULWLFRQDVXDDSOLFD©¥R
perturbações de personalidade).
$ LQWHUYHQ©¥R FHQWUDGD HP WDUHIDV IRFDOL]DVH HP FDWHJRULDV GHৱQLGDV
de problemas subjacentes a determinadas situações de maus tratos que
colocaram em perigo a criança. Este modelo foi desenvolvido na década de
SRU:LOOLDP-5HLG« ې ۆXPWLSRGHSU£WLFDDFXUWRSUD]RWHPSRUDOPHQWH
OLPLWDGDHSHQVDGDSDUDDMXGDUDVSHVVRDVHIDP¯OLDVFRPHVSHF¯ऎFRVSUREOHPDV
psico-sociais (…)”.
2VWU¬VPRGHORVGHLQWHUYHQ©¥RYLVDPPHOKRUDUDFDSDFLGDGHGDVSHVVRDVSDUD
OLGDUFRPRVVHXVSUREOHPDVGHYLGDTXHUUHVROYHQGRSUREOHPDVHVSHF¯ৱFRV
quer aumentando a sua capacidade de responderem emocionalmente às crises
e mudanças da vida, ou seja, ajudando-as a saberem lidar com as situações e a
solucionar melhor os problemas que possam ocorrer.
6¥RSUHVVXSRVWRVGHVWHVPRGHORVRHQYROYLPHQWRGRVSUµSULRVGHVWLQDW£ULRV
QDFRQFHS©¥RHSODQLৱFD©¥RGDLQWHUYHQ©¥RRHVWDEHOHFLPHQWRGXPDFRUGR
escrito, entre todos os intervenientes e a avaliação conjunta dos resultados e
benefícios da intervenção realizada.
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4.2.2 DEVER DE COLABORAÇÃO DE TODAS AS ENTIDADES COM
COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE
A LPCJP consagra o dever de colaboração com as CPCJ, quer a nível das
autoridades administrativas e entidades policiais, quer das pessoas singulares e
colectivas que, para tal, sejam solicitadas.

O bem-estar de qualquer criança é da responsabilidade de TODOS!
Ver artigo 13.º da LPCJP

É essencial que exista uma consciência clara deste facto e que não se delegue a
UHVSRQVDELOLGDGHDSHQDVQDOJXQVSURৱVVLRQDLVTXHWUDEDOKDPRXW¬PFRQWDFWRFRP
crianças vítimas de maus tratos ou de outras situações de perigo.

Quando uma CPCJ solicita, junto de
um serviço, informação relativa a uma
criança que lhe foi sinalizada, o serviço
deverá pronunciar-se no sentido de
facultar todos os dados pertinentes e
relevantes que permitam à comissão
avaliar a existência, ou não, de matéria
de perigo e, sendo caso disso, deliberar
a MPP mais adequada.

À medida que esta ideia de responsabilidade partilhada for, cada vez mais,
generalizada na Sociedade, maior será o número de crianças devidamente
protegidas e atempadamente intervencionadas em situações de maus tratos ou de
perigo e, consequentemente, PDLVHࣼFD]VHU£DSUHYHQ©¥RSULP£ULDVHFXQG£ULDH
terciária da violação dos seus direitos.

AS ECMIJ DETECTAM E
INTERVÊEM EM SITUAÇÃO DE
PERIGO

4º APLICAÇÃO DE MEDIDA DE
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO E
SUBSCRIÇÃO DE ACORDO DE
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO ENTRE
TODOS OS INTERVENIENTES
INCLUINDO AS ECMIJ

4º APLICAÇÃO DE MEDIDA DE
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO E
SUBSCRIÇÃO DE ACORDO DE
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO ENTRE
TODOS OS INTERVENIENTES
INCLUINDO AS ECMIJ

Figura n.º 16 - Participação das ECMIJ no processo de Promoção e Protecção
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4.2.3 FASE DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA - ORIENTAÇÕES GERAIS E COMUNS
PARA AS ENTIDADES DE PRIMEIRA LINHA E PARA AS COMISSÕES DE
Artigo 7.º e artigo 8.º da LPCJP.

PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
Tendo como referência o nosso Sistema de Protecção e o Princípio da

1. Os resultados do estudo realizado
por Mandel (1994) demonstram
a frequência com que os
profissionais da área da protecção
à infância e juventude adoptam
determinadas decisões, não
baseadas num número suficiente
e objectivo de informações/
dados sobre os factos, mas
orientadas pela subjectividade, ao
fundamentarem-se em intuições
e/ou suposições pessoais que têm
acerca dos casos.
2. Este tipo de resultados indica a
necessidade da intervenção, a
este nível, não se realizar de forma
arbitrária, mas antes, obedecendo
a critérios objectivos associados à
finalidade da procura das melhores
soluções que assegurem em
concreto a primazia do princípio do
Superior Interesse da Criança sobre
outras possíveis considerações.

subsidiaridade, todas as ECMIJ têm obrigação de avaliarem as possíveis suspeitas,
ou situações concretas de maus tratos, ou outras situações de perigo, com que se
deparam na sua prática diária e adoptar as intervenções necessárias para a sua
resolução, em função dos resultados da avaliação e/ou acções realizadas.
Para se avaliar, correctamente, qualquer situação de maus tratos, ou outras
situações de perigo, é fundamental a recolha de LQIRUPD©¥RHVSHF¯ࣼFD que permita
a realização futura do seu correcto diagnóstico e a adopção da intervenção mais
HࣼFD] para a resolução da situação.
Essencialmente, pode-se dizer que o que caracteriza a fase de Recolha de
Informação é o propósito de se garantir a adopção de decisões FLHQW¯ৱFD H
objectivamente, bem fundamentadas. É, portanto, uma fase que se poderia
GHQRPLQDU GH ,QYHVWLJD©¥R$YDOLD©¥R *UDFLD H 0XVLWX   7DPE«P «

Sempre que seja sinalizada e
detectada uma situação de perigo
para uma criança dever-se-á,
portanto, proceder à recolha de
toda a informação, que se considere
necessária, para em primeiro lugar,
confirmar, ou não, a situação de perigo
e, em segundo lugar, caso a mesma
se confirme, proceder-se a uma
avaliação completa dos factores de
risco que lhe estão subjacentes, que
a despoletaram e/ou que a mantêm
quer a nível individual, familiar, quer
comunitário.
1. A taxa relativamente elevada
de sinalizações de maus-tratos
que, posteriormente, não são
sustentadas e confirmadas,
realçam a necessidade de uma
adequada recolha de informação
sobre tais sinalizações (Gracia e
Musitu, 1999).
2. A atitude com que se deve levar
a cabo a recolha de informação
para averiguação de uma situação,
em defesa do superior interesse
da criança, é a que se traduz na
Teoria das necessidades da Criança.
Nesse sentido, é fundamental
avaliar-se, em concreto, numa
perspectiva positiva, se as
suas necessidades básicas, de
acordo com a sua idade e grau
de desenvolvimento estão a ser
respondidas, tendo em atenção
as carências e virtualidades

necessário que as entidades, serviços e respectivas equipas respondam com base
QXPDDYDOLD©¥RF«OHUHHࣼFD]HREMHFWLYD, possam prevenir situações de perigo,
DLQGDQ¥RYHULৱFDGDVPDVSURY£YHLVFRQVLGHUDQGRRJUDXGHULVFRSHUFHSFLRQDGR
Para a prossecução destes objectivos, em primeiro lugar, é necessário que o
SURৱVVLRQDOGDVECMIJ ou da &3&-GHࣼQDXPQ¼PHURVXࣼFLHQWHGHKLSµWHVHV que
explique a natureza da situação de maus tratos ou outras situações de perigo,
RXRXWUDVVLWXD©·HVGHSHULJRVLQDOL]DGDHRXM£FRQৱUPDGD(PVHJXQGROXJDU«
fundamental recolher-se o maior númeroGHLQIRUPD©·HVSRVV¯YHLVHHVSHF¯ৱFDV
não contaminadas/enviesadas, para se FRQࣼUPDUHPRXLQYDOLGDUHP, as hipóteses
formuladas.
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4.2.4 OBJECTIVOS DA RECOLHA DE INFORMAÇÃO

verificadas. O diagnóstico dos
recursos e potencialidades
familiares, sociais e comunitários
que existem no meio onde a criança
vive, é também é fundamental

Decorrente do exposto, a recolha de informação, quer na fase da sinalização,
quer na fase de avaliação e diagnóstico, da situação de maus tratos, ou de outras
situações de perigo, segue, de um modo geral, a prossecução dos seguintes

Pontos 1.1 , 3.5, 4.2.2 , 4.3 e 4.3.1

objectivos

Anexo D

a) Comprovar a validade da sinalização, isto é, determinar se existem evidências
fundadas que apoiem a veracidade do incidente sinalizado, realizando a sua
adequada triagem com base em critériosSUHYLDPHQWHHVWDEHOHFLGRV

Nesta fase de recolha de informação
necessária para se apoiarem as
decisões a serem adoptadas na
protecção da criança poderá ocorrer
que, em face dos dados obtidos na
recepção da situação seja necessário
uma actuação de imediato, sem
que se tenha que recorrer a um
procedimento de urgência. Nestas
situações, caso haja sinalização à CPCJ
e exista consentimento, por parte dos
pais, e no sentido de se proteger de
imediato a criança, a CPCJ pode aplicar
uma medida de protecção provisória
prosseguindo-se, de seguida, com a
avaliação diagnóstica.

b) Avaliar a urgência, ou o grau de perigosidade, em que a criança se encontra
relativamente à situação denunciada e realizar uma predição de eventual
recidivaGDVLWXD©¥RGHPDXWUDWR
c) *DUDQWLU D HIHFWLYD H HࣼFD] SURWHF©¥R da criança, promovendo um
Procedimento de Urgência, sempre que a gravidade da situação e a valoração
GDSHULJRVLGDGHRMXVWLৱTXHP
d) *DUDQWLUDHIHFWLYDHHࣼFD]DSOLFD©¥RGHXPD0HGLGDGH3URPR©¥RH3URWHF©¥R,
com a devida sinalização às entidades competentes (CPCJ e Tribunais), sempre
TXHDJUDYLGDGHGDVLWXD©¥RRMXVWLৱFDUHTXDQGRDLQWHUYHQ©¥RGDVECMIJ se
revele inadequada ou LQVXࣼFLHQWH.

Artigo 37.º LPCJP

4.2.5. COMO SE REALIZA A FASE DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO

Anexo E - Fluxograma sobre o
Processo de Promoção e Protecção
numa CPCJ

Com base na importância referida, relativamente à natureza e dimensões dos
dados a serem recolhidosEHPFRPR¢HVSHFLৱFLGDGHGDVGLIHUHQWHVVLWXD©·HV
de maus tratos, ou outras situações de perigo, que podem ser sinalizadas às
ECMIJ, esta fase de recolha de informação adquire um carácter especializado
e implica um planeamento adequado para que se possam satisfazer os
objectivos a atingir.
A celeridade que deve caracterizar esta fase, que se poderia designar de investigaçãoavaliaçãoHQIDWL]DWDPE«PDQHFHVVLGDGHGHH[LVWLUXPHৱFD]ۆplano de recolha de
informação”, o qual traduz a(s) estratégia(s) a seguir(em)-se, para a melhor e mais
rápida recolha e documentação da informação necessária, de modo a alcançaremVHRVREMHFWLYRVSUHYLVWRVSDUDHVWDIDVH *UDFLD 0XVLWX 
Assim, o plano de recolha de informação para a recolha dos dados necessários
D XP FRUUHFWR GLDJQµVWLFR GHYHU£ UHࣽHFWLU VHPSUH H WHU HP FRQVLGHUD©¥R DV
seguintes questões *UDFLD 0XVLWX 
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࠭DO D LQIRUPD©¥R UHTXHULGD HRX HP IDOWD, para se poder adoptar, em
segurança, e fundamentadamente, um conjunto de decisões num curto
Anexo E relativo ao Fluxograma sobre o
processo de Promoção e Protecção

HVSD©RGHWHPSR" HJFRQৱUPD©¥RRXQ¥RGDVLWXD©¥RGHSHULJRQHFHVVLGDGH
ou não, de um procedimento de urgência ou de eventual medida de protecção
provisória, grau de perigosidade e priorização do caso, a natureza do mau

Os dados a recolher nas Diligências
Sumárias, antes de prestado o
consentimento, devem ser mínimos
mas permitir, sempre que possível:
1. Estabelecerem-se critérios de
selecção e priorização das situações
sinalizadas;
2. Avaliar e discriminar com maior grau
de segurança e eficácia (triagem) se
a integridade física e psicológica da
criança está em perigo, ou não;
3. Actuar em função do grau de
perigosidade/probabilidade de
recidiva avaliados (urgência, grau de
perigosidade e/ou recidiva elevado).

WUDWRHFRQৱUPD©¥RRXQ¥RGHVXVSHLWDGHFULPHJUDXGHUHFLGLYDHWF
Onde se pode recolher essa informação?
࠭DLVRVSDVVRV a seguir para a recolha da informação?
ठH métodos e técnicas de recolha de informação são os mais adequados
para o caso sinalizado?
Se a situação é sinalizada, ou detectada, a nível das ECMIJ, a fase de sinalização
deverá caracterizar-se pelo maior número de informações, possível, que facilite à
CPCJ, sem prejuízo de outras diligências que a situação exigir ou aconselhar,

Antes de iniciar a recolha de dados
na fase da sinalização, ou na fase de
avaliação diagnóstica, é fundamental
que o profissional desenvolva a sua
capacidade de auto reflexão e auto
análise, auscultando as suas próprias
atitudes e emoções relativamente à
situação sinalizada ou já em avaliação
diagnóstica (e.g. sentimentos de
repugnância, indignação, revolta,
medo perante o presumível agressor,
desconfiança relativamente a outros
profissionais que precisa contactar,
etc.).

conhecer o caso e decidir em conformidade e com celeridade. Assim, quando tal for
possível, todas as informações a serem enviadas pelas ECMIJ deverão, permitir à
Comissão conhecer a natureza da situação, decidir da necessidade de aplicação de
uma medida de promoção e protecção e da melhor forma da sua execução.
A fase da sinalização pode incluir a realização de diligências sumárias, ou seja, a
recolha da informação mínima e necessária para, perante a entidade sinalizante, se
FRQৱUPDURXQ¥RDVLWXD©¥RGHSHULJRDVXDXUJ¬QFLDJUDXGHSHULJRVLGDGHRJUDX

Isto é fundamental para que o
profissional possa determinar se tais
atitudes e sentimentos poderão, ou
não, interferir com a sua capacidade
para manter-se objectivo e adoptar
uma atitude positiva e de apoio à
família, que é, também, o seu objecto
de avaliação e intervenção. Assim
sendo, é importante que o profissional
consiga valorar até que ponto a
sua avaliação comportará um risco
pessoal e, em caso afirmativo, adoptar
as precauções necessárias. A este
respeito, salienta-se a Supervisão
como factor fundamental na solução
e/ou mediação destas questões e na
melhoria da eficácia e qualidade das
intervenções (Gracia e Musitu, 1999).

GHUHFLGLYDHRXWURVHOHPHQWRVUHOHYDQWHVठDQGRDVLQDOL]D©¥R«acompanhada
dos dados e da fundamentação necessária, por e.g., quando proveniente de uma
ECMIJ, esta fase das diligências sumárias é, geralmente, desnecessária, porque,
em princípio, a situação vem VXࣼFLHQWHPHQWHGRFXPHQWDGD da parte da entidade
que a encaminhou à CPCJ.
A realização das Diligências Sumárias ocorre, geralmente, quando a sinalização é
UHDOL]DGDSRUXPFLGDG¥RTXHHYHQWXDOPHQWHSRGHU£Q¥RIDFXOWDUGDGRVVXৱFLHQWHV
pelo que se sugere um guião de entrevista, a ser aplicado nestas situações.
Caso, os dados obtidos, pela CPCJ, na fase de sinalização, não viabilizem, em
segurança, as tomadas de decisão nas dimensões previstas, será necessário passar
à fase seguinte do processo com a obtenção do consentimento expresso dos pais
SDUDDVXDLQWHUYHQ©¥RDৱPGHVHUHFROKHUHPPDLVGDGRV
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Toda e qualquer outra recolha de dados deverá ser perspectivada numa fase
subsequente, à fase da avaliação diagnóstica.
Com base nos objectivos mencionados e para a fase de sinalização os dados
essenciais a recolher são os que poderão permitir avaliar as seguintes dimensões
Avaliação da veracidade da sinalização, isto é, se a situação é, realmente,
XPD VLWXD©¥R GH SHULJR RX Q¥R SDUD D FULDQ©D GLIHUHQWHV WLSRV GH PDXV
tratos e outras condições em que as necessidades básicas da criança estão a
ser adequadamente satisfeitas, ou não, por acções e/ou omissões por parte dos
UHVSRQV£YHLVSHORVHXEHPHVWDU
Avaliação do grau de perigosidade, ou seja, da gravidade dos danosLQ৲LJLGRV
à criança e da urgênciaRXQ¥RGDLQWHUYHQ©¥RJUDXGHSHULJRVLGDGH OHV·HV
físicas, emocionais, comportamentais, sociais…) que a situação sinalizada
SUHVVXS·HSURYRFDUQDFULDQ©D
Avaliação da suspeita de crime e respectiva participação às entidades
FRPSHWHQWHV
Avaliação do grau de recidiva
Avaliação das necessidades básicas da criança, dos factores protectivos
e compensatórios (recursos familiares e da criança, recursos sociais e
comunitários) e de todos os factores de risco subjacentes ao mau trato, ou
outras situações de perigo (individuais, familiares, sociais e comunitários),
RTXHVHU£UHDOL]DGRDSµVRVSRQWRVDQWHULRUHVWHUHPVLGRUHVSRQGLGRVe
posteriormente, com o consenso, ou o consentimento dos pais da criança,
dependendo da entidade competente que recebeu e avaliou a sinalização, ou
seja, ECMIJ e CPCJ, respectivamente.
Estas 5 dimensões de avaliação cumprem um papel diferente relativamente aos
objectivos que se pretendem alcançar e, por isso, devem ser bem diferenciadas.
Apesar de existirem alguns elementos que poderão sobrepor-se, a informação
necessária, para possibilitar os cinco tipos de avaliação, é diferente.
ठDQWR¢avaliação da veracidade da sinalização saliente-se a importância
de se recolherem evidências SDUD FHUWLৱFDUVH TXH D FULDQ©D « Y¯WLPD RX
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Q¥RGHXPDVLWXD©¥RGHPDXVWUDWRVRXRXWUDVVLWXD©·HVGHSHULJR2XVHMD
saber quais as acções ou omissões dos responsáveis pelo seu bem-estar e
Ponto 3.8, 4.1.1 e 4.2.

segurança, que impedem a satisfação das suas necessidades básicas (físicobiológicas, afectivo-emocionais, cognitivas, e sociais).

Exceptuando-se os poucos casos
em que o(s)próprio(s) sinal(ais) e
indicador(es) revela(m) que o(s)
mesmo(s) resulta(m) de uma acção, ou
omissão, dos responsáveis pela criança
(e.g. queimadura que evidencia imersão
da criança em água quente ou com
determinado objecto, por e.g. ponta
de cigarro), o profissional, por vezes,
precisa de recolher mais informação
junto do informante, ou de outras
fontes, para comprovar, ou invalidar,
o significado dos possíveis sinais e
indicadores facultados.

Trata-se, portanto, de comprovar a ocorrência de um comportamento actual, ou
passado PDVTXHSRGHPDQWHUVHQRSUHVHQWH HSDUDRTXDORSURৱVVLRQDOGHYH
fundamentar os sinais e indicadores deste tipo de situações de maus tratos.
ठDQWR¢avaliação do grau de perigosidade, ou seja, da gravidade dos danos,
esta implica, sempre uma valoração da gravidade das possíveis consequências
que a situação de perigo origina no bem-estar e segurança actuais da criança.
2X VHMD VDEHUVH em que grau as suas satisfações básicas, estão, ou não,
a ser satisfeitas (físico-biológicas, afectivo-emocionais, cognitivas, e sociais)

Ponto 3.4 e anexo D

 ठDQWR ¢ avaliação da suspeita de crime saliente-se a importância de se
preservarem os indícios biológicos, ou de outra natureza, bem como a

1. A recolha de evidências é um dos
aspectos da situação que configura
a suspeita de crime.
2. Apesar da sua enorme importância
num processo crime, a investigação
propriamente dita, ou seja, todos os
procedimentos a instaurar para se
investigar a existência, ou não, de
matéria crime é levada a cabo pela
entidade competente, o MP a quem
deve ser dirigida a comunicação da
suspeita crime.
3. Cabe apenas às ECMIJ, às CPCJ ou
às EMAT comunicarem a suspeita
de crime e enviarem as provas
recolhidas, desde que as possuam.
Existindo, de facto, suspeita forte de
crime (mau-trato físico, negligência
grave, abuso sexual), se aquando
da comunicação da suspeita
crime estiverem associadas
provas credíveis, facilitar-se-á a
actividade investigatória do crime,
aumentando-se as probabilidades
de, futuramente, se incriminar o
agressor e proteger-se a vítima
4. Relativamente à avaliação do grau
de recidiva os dados a recolher
deverão facilitar a previsão sobre
as possibilidades da situação de
mau-trato voltar a ocorrer. Assim
sendo, a informação a recolher deve
ter o maior poder preditivo possível
acerca dessa probabilidade de
ocorrência e do grau de gravidade da
mesma. Ambas as previsões terão,
obviamente, um papel essencial
nalgumas decisões importantes a
serem adoptadas (e.g. separação, ou
não, da criança do seu meio familiar,

urgência no encaminhamento e articulação com as entidades competentes
03 +RVSLWDLV1+$&-5 *DELQHWHV 0«GLFR/HJDLV 3ROLFLD -XGLFL£ULD  SDUD
recolherem as evidências necessáriasTXHSHUPLWDPFHUWLৱFDUVHDVLWXD©¥R
de maus tratos, de que a criança está a ser vítima, FRQࣼJXUDRXQ¥RXPD
suspeita de crime (e.g. PDXVWUDWRVI¯VLFRVDEXVRVH[XDO) para se proceder,
de imediato, à sua comunicação, fazendo prova de facto com os dados
recolhidos.
5HODWLYDPHQWH¢avaliação do grau de recidiva os dados a recolher deverão
facilitar a previsão sobre as possibilidades da situação de mau trato voltar a
ocorrer. Assim sendo, a informação a recolher deve ter o maior poder preditivo
possível acerca dessa probabilidade de ocorrência e do grau de gravidade da
mesma. Ambas as previsões terão, obviamente, um papel essencial nalgumas
decisões importantes a serem adoptadas (e.g. separação, ou não, da criança do
seu meio familiar, possibilidade, ou não, de regresso à família).
Relativamente à avaliação das necessidades básicas da criança, dos factores
protectores e compensatórios (recursos familiares e da criança, recursos
sociais e comunitários) e de todos os factores de risco subjacentes ao mau
trato, (individuais, familiares, sociais e comunitários), será abordada com
PDLRUGHWDOKHQDl3DUWHGHVWH*XLDQRSRQWR$YDOLD©¥RHGLDJQµVWLFR
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possibilidade, ou não, de regresso à
família).

Dada, no entanto, a sua importância saliente-se, para já, as metas concretas
que se pretendem alcançar com esta avaliação em que se recolhem dados
VREUHDFULDQ©DVXDIDP¯OLDHFLUFXQVW¤QFLDVGDVVXDVYLGDVDৱPGHVH *UDFLD
H0LVXWX 

Directiva Conjunta CNPCJR e PGR de
23 de Junho de 2009
Artigo 70.º da LPCJP

D ,GHQWLৱFDUHP DV Causas que despoletaram o aparecimento da situação

Ponto 2.5

de mau trato, ou outra situação de perigo, (situação de crise - aguda) e
contribuíram para a sua manutenção quando é caso disso (situação
crónica 

1. Este tipo de avaliação não é
Þ ÝI KH H Ā¦ IKHLK 
encará-la como possível e
extensível a qualquer momento
do processo de avaliação e
intervenção e que exija a valoração
da probabilidade da criança vir a ser
mal tratada, em que medida e em
que espaço temporal.
2. Para satisfazer, ainda, os objectivos
desta fase, a avaliação da
necessidade de um procedimento
de urgência, ou da aplicação de uma
medida de protecção provisória,
esta última aplicada pelas entidades
competentes, e para se garantir a
segurança e protecção imediatas
da criança, deve-se ter em conta
todas as informações procedentes
dos pontos anteriores e,
particularmente, as que se referem
ao grau de perigosidade e ao grau de
recidiva,
3. Dada a importância destas
questões sugere-se a consulta do
Anexo D

b) Determinar que factores de Risco representam os “pontos fracos” ou
“G«ࣼFHV” da criança, família e comunidade, e quais os que estão directamente
associados à situação de maus tratos, ou perigo, e como e porque razões
SRGHU¥RDFWXDUGHIRUPDREVWDFXOL]DGRUD¢LQWHUYHQ©¥R
c) ,GHQWLࣼFDURVIDFWRUHVSURWHFWRUHVRXىFRPSHQVDWµULRV يque representam
os “aspectos positivos”, ou “pontos fortes”, ou “forças” da criança, sua família
e comunidade e onde se deverá apoiar a intervenção para solucionar, ou
PLQLPL]DURSUREOHPD
d) 'HࣼQLU TXDLV DV £UHDV RX DVSHFWRV SULRULW£ULRV HP TXH GHYH LQFLGLU D
intervenção das entidades e dos serviços existentes localmente para
eliminar, ou minimizar, a situações de maus tratos, ou outras situações de
SHULJRHRVIDFWRUHVGHULVFRDVVRFLDGRV¢VPHVPDV
e) Determinar qual o prognóstico do caso, isto é, estabelecer a possibilidade
da situação de maus tratos e dos factores de risco, a ela associados, se
PRGLࣼFDUHPHPJUDXVXࣼFLHQWH, de modo a que seja altamente improvável
que outra situação de mau trato ocorra (De Paul et alFLWDGRSRU*UDFLD

Esta fase de Avaliação Diagnóstica
possibilitará a tomada de decisões
sobre as possibilidades dos pais da
criança, que necessita de protecção,
poderem vir a desempenhar
positivamente o seu papel parental
e satisfazer, em definitivo, as
necessidades básicas da criança,
com a ajuda facultada “à medida” das
suas necessidades e no seu superior
interesse.
Trata-se, também, de reconhecer
aprofundadamente, quais as razões
que provocam a situação de maustratos, ou outra situação de perigo, ou
e quais as possibilidades que existem
de fazer desaparecer as suas causas,
recorrendo aos recursos de intervenção
existentes na própria criança, família
(nuclear e alargada) e na comunidade,
ou implementando novas respostas no
tempo útil para a criança (MartinezRoig
e de Paul, 1993 cita dos por Gracia e
Musitu, 1999)

H0LVXWX 
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4.2.5.1 INFORMAÇÕES SOBRE O MAU TRATO – DIMENSÕES CENTRAIS
Na fase de Avaliação Diagnóstica há
que saber responder às seguintes
questões:
1. Que dados a recolher? Para quê?
Que pertinência têm para a análise
da situação de maus-tratos ou de
perigo?
2. Junto de Quem? Onde?
3. Quando?
4. Como?

Para se alcançarem os objectivos previstos com este tipo de Avaliação Diagnóstica,
e acabados de mencionar, é indispensável que sejam H[SORUDGDV£UHDVHVSHF¯ࣼFDV
para recolha de informação adequada e pertinente e em quantidade e qualidade
VXৱFLHQWHVSDUDVHfundamentarem as decisões subjacentes a tais objectivos.
Seguindo a proposta da $PHULFDQ$VVRFLDWLRQIRU3URWHFWLQJ&KLOGUHQ $+$
  VDOLHQWDPVH quatro dimensões de avaliação, focalizadas em torno da
situação de mau trato, ou perigo, e respectivas hipóteses orientadoras, para que
se recolham os dados essenciais a uma $YDOLD©¥R'LDJQµVWLFDHࣼFD]QD£UHDGRV
maus tratos
 &DUDFWHU¯VWLFDV GRV SDLV TXH FRQWULEXHP SDUD R PDX WUDWR RX SDUD RXWUD
VLWXD©¥RGHSHULJR
1DWXUH]DGDVFRQGL©·HVDVVRFLDGDVDRPDXWUDWRRXDRXWUDVLWXD©¥RGHSHULJR
 &RQVHTX¬QFLDV GR PDX WUDWR RX RXWUD VLWXD©¥R GH SHULJR QD FULDQ©D H VXD
IDP¯OLD
3HUFHS©¥RHUHVSRVWDVGRVSDLV¢VFRQGL©·HVVXEMDFHQWHV¢VLWXD©¥RGHPDXV
WUDWRVRXDRXWUDVVLWXD©·HVGHSHULJRڽDPRWLYD©¥RSDUDDPXGDQ©D
1. Características dos Pais que contribuem para o mau trato ou situação de
SHULJR
a) As condições ou características estão fora do controlo da capacidade dos
pais? (e.g. RSDLRXP¥HRXFXLGDGRUW¬PXPDGHࣼFL¬QFLDPHQWDO"6RIUHP
GH DOJXP WLSR GH GRHQ©D PHQWDO RX SHUWXUED©¥R SVLTXL£WULFD"7¬P RV
pais a capacidade de superar as suas condições, ou características de
IUDJLOLGDGHRXQ¥RRFRQVHJXHPID]¬OR"2VSDLVDSUHVHQWDPDOJXPWLSR
de comportamento aditivo como alcoolismo, ou dependência de fármacos
RXGURJDV" 
b 2 PDX WUDWR RX VLWXD©¥R GH SHULJR DFRQWHFHX HP FLUFXQVW¤QFLDV Q¥R
intencionais? (e.g. a mãe desconhecia que a febre alta do bebé pode
provocar facilmente uma desidratação)
c) Tais condições ou características associadas ao mau trato, ou situação de
perigo, apareceram de forma gradual ou repentina? (e.g. a depressão da
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mãe agravou-se à medida que as crianças cresciam e eram mais exigentes
PDWHULDOPHQWHVHPTXHDIDP¯OLDDVSXGHVVHVDWLVID]HU"$PXGDQ©DGH
UHVLG¬QFLDIRLUHSHQWLQD" 
d) Existe um factor de risco que parece ser o predominante na situação e que é
LGHQWLৱFDGRFRPRDUD]¥RFHQWUDODRSUREOHPDRXH[LVWHPP¼OWLSORVIDFWRUHV
implicados? (e.g. os pais batem nas crianças porque entendem que é a
¼QLFDPDQHLUDGHRVHGXFDU"2SDL«MRYHPHLPDWXURHH[FHVVLYDPHQWH
GRPLQDQWHFRPDP¥HPDVWRWDOPHQWHSHUPLVVLYRFRPDVFULDQ©DV" 
e 2 SUREOHPD UHVXOWD GH UHDF©·HV LQDGHTXDGDV LOµJLFDV RX GHVQHFHVV£ULDV
ante situações, ou comportamentos “normais” mas, contudo, “stressantes”?
HJDP¥HJROSHRXREHE«SRUQ¥RVXSRUWDUPDLVRࠫRURUHVXOWDQWHGR
SHU¯RGRDJXGRGDGHQWL©¥R"2VSDLVIHࠫDUDPDFULDQ©DQXPDUP£ULRSRU
WHUVXMDGRDVFDO©DV" 
2. A natureza das condições associadas ao mau trato, ou a outra situação de
perigo
a) Em que medida tais condições ou características estão generalizadas?
(e.g. afectam um ou muitos aspectos do funcionamento familiar? A doença
mental do pai/ou mãe impede-o/a de manter o emprego, mas é-lhe possível
cuidar das crianças e ocupar-se da casa? Circunscreve-se a uma pessoa ou
VLWXD©¥R SDUWLFXODU RX HVW£ JHQHUDOL]DGD H « LQGLVFULPLQDGD" 2D SDLP¥H
perde o controle apenas com a criança que se comporta mal ou com todas? A
insensibilidade do/a pai/mãe é só para com a criança maltratada ou também
«UHODWLYD¢VQHFHVVLGDGHVGRDSDUFHLURDHGRVRXWURVৱOKRVDV" 
b) Em que medida existe um padrão de mau trato, ou de perigo e em que
medida este é consistente? (e.g. o pai/mãe maltrata sempre que volta
alcoolizado/a ou apenas quando outras condições estão também presentes?
A mãe é negligente com as crianças só quando o cuidador abandona a casa
SRUORQJRVSHU¯RGRVGHWHPSR" 
F ठDO « RX TXDO WHP VLGR a duração da característica ou condição mais
directamente associada ao mau trato, ou ao perigo? (e.g. a depressão do
pai/mãe incapacita o/a durante dias, semanas ou meses ou, pelo contrário,
GLVVLSDVHUDSLGDPHQWHTXDQGRDFDXVDSUHFLSLWDQWHGHVDSDUHFH" 
G 2SUREOHPD« causado por algo que os pais, ou a criança, fazem (acção)
ou por algo que os pais, ou criança, não fazem (omissão)? (e.g. os pais
gritam, insultam, criticam a criança ou ignoram-na? A criança isola-se, não
responde ou tem birras e é agressiva?).
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3. As consequências, ou efeitos, do mau trato, ou outra situação de perigo na
FULDQ©DHVXDIDP¯OLD
a ठDO D FDSDFLGDGH GH UHVLOL¬QFLD GD FULDQ©D" $W« TXH SRQWR D FULDQ©D VH
pode proteger do comportamento perigoso ou circunstâncias perigosas?
A criança demonstra o desejo e capacidade de proteger-se a si mesma do
mau trato, ou de outra situação de perigo, de alguma maneira(e.g. fugindo,
pedindo ajuda a outros familiares ou vizinhos, escondendo-se, investindo
QRVHVWXGRV 
b) A natureza do mau trato, ou do perigo, o seu padrão e/ou as suas
características pressupõem um perigo real ou potencial para a vida ou
saúde da criança? (e.g. Sofrerá a criança de atraso de desenvolvimento ou
morrerá se não for alimentada adequadamente? É o alcoolismo da mãe uma
IRQWHGHYHUJRQKDSDUDRVৱOKRVRXLPSOLFDWDPE«PXPDDPHD©DSDUDD
VXDVXSHUYLV¥R" 
c) Como reagem os diferentes elementos da família à condição ou
característica do mau trato? As suas reacções são adequadas às situações?
(e.g. o adolescente reage ao mau trato físico fugindo, ou comendo demais
HJ EXOLPLD  RX SURFXUDQGR DMXGD" 2 SDLP¥H SHUDQWH D FULDQ©D IHULGD
preocupam-se e tratam dela ou criticam-na por ter caído? A criança
apresenta comportamentos reactivos disfuncionais como isolamento,
agressividade, enurese secundária? Podem os pais expressar sentimentos
FRPRDWULVWH]DFRQIXV¥RYHUJRQKDVROLG¥R"2VSDLVFXOSDPRVRXWURVRX
FRQVHJXHPDVVXPLUDUHVSRQVDELOLGDGHGRSUREOHPD"2XQHJDPDH[LVW¬QFLD
GRSUREOHPDRXHPFDVRGHRUHFRQKHFHUQHJDPTXHRPHVPRRVDIHFWH" 
d) As reacções dos pais servem para minorar as consequências do problema
ou para agravá-las" HJ 2 VRVVHJR GD FULDQ©D SURGX] QR SDLP¥H PDLV
raiva ou alivio? A fuga do adolescente proporciona um tempo para que
“ se enfrentem os factos” ou fortalece a crença dos pais de que não o
GLVFLSOLQDUDPVXৱFLHQWHPHQWH" 
4. A percepção e respostas dos pais às condições subjacentes à situação de
maus tratos ou de perigo - a motivação para a mudança
a 2VSDLVV¥RFDSD]HVGHLGHQWLࣼFDUDVFRQVHTX¬QFLDVRXHIHLWRVGRSUREOHPD
nos outros elementos, individualmente e no todo familiar?
b) A família tem realizado esforços concretos para resolver ou fazer face aos
problemas subjacentes aos maus tratos, ou outras situações de perigo? (e.g.
&RQVHJXHPLGHQWLৱFDUHVVDVVROX©·HV"7¬PWLGR¬[LWRQDVVXDVGLOLJ¬QFLDV"
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(PTXHJUDXWHPVLGRHৱFD]HVDVVROX©·HVDGRSWDGDV"(VVHVP«WRGRVW¬P
WUDWDGRGHIDFWRRSUREOHPDRXDSHQDVRVVHXVVLQWRPDV"3RGHPLGHQWLৱFDU
Para a exploração destas quatro
dimensões é necessário que os
conteúdos da avaliação incidam sobre
uma grande variedade de variáveis e
sobre as variáveis mais relevantes para
uma análise aprofundada da situação
de mau-trato ou outras situações de
perigo. Deste modo, poderá resultar
como muito útil um Guião de Entrevista
Semi-Estruturada que facilite a recolha
dos factores mais relevantes, a ter em
conta na avaliação diagnóstica.
Relembre-se a este respeito que
o processo de informatização das
CPCJ tem facilitado, em muito, estas
avaliações desde que se domine a
aplicação informática. Contudo, esta
não deve invalidar a concepção de
um Guião de Entrevista uma vez que
existirão, eventualmente, variáveis
pertinentes ainda não contempladas
na aplicação em causa.

o(s) método(s) utilizado(s) e o modo como o(s) mesmo(s) tem ajudado a
resolver o problema, ou pelo contrário têm piorado a situação? Têm tentado
avaliar porque é que a criança se comporta mal, ou só têm tentado controlar
RVHXFRPSRUWDPHQWR" 
c) Demonstram f lexibilidade e/ou criatividade utilizando sistemas
alternativos para solucionar os problemas, ou utilizam sempre o mesmo
UHFXUVRRXHVWUDW«JLDFRPWRGDVDVGLৱFXOGDGHVFRPTXHVHFRQIURQWDP" HJ
Tentaram outros métodos porque abandonaram os que não resultavam? É
o castigo físico a única maneira que conhecem e acreditam para disciplinar
DVFULDQ©DV" 
d 2V SDLV demonstram motivação e algum optimismo acerca da sua
capacidade para mudar a sua conduta ou circunstâncias?

4.3 MÉTODOS E FONTES DE INFORMAÇÃO –ASPECTOS GERAIS
ठHUQDfase de sinalização, quer na fase de avaliação diagnóstica os métodos
e fontes a que pode ser possível recorrer para se obter informação necessária são
variáveis.
No que respeita às fontes de informação, estas variam, obviamente, em função de
cada caso concreto. Contudo, e de um modo geral, elas poderão ser idênticas nas
duas fasesDSUµSULDFULDQ©DHVXDIDP¯OLD QXFOHDUHDODUJDGD HRXWUDVSHVVRDVH
RXWURVSURৱVVLRQDLVHPFRQWDFWRFRPDFULDQ©DQRPHDGDPHQWHDQ¯YHOGH
) یRU©DVGH6HJXUDQ©D
 ی+RVSLWDLVڽ1+$&-5H&HQWURVGH6D¼GH1$&-5
( یVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRH6HUYL©RVGH3VLFRORJLDHRULHQWD©¥R
 ی7ULEXQDLV
 ی9L]LQKRVRXIDPLOLDUHV
 ی$VVRFLD©·HVHRXWUDVHQWLGDGHVSULYDGDV ,36621*
 ی6HUYL©RVHVSHFLDOL]DGRVS¼EOLFRVHSULYDGRVGHDSRLR¢IDP¯OLDH¢LQI¤QFLD
(e.g. CAFAP)
 ی2XWUDVHQWLGDGHVORFDLV
No que diz respeito aos métodos de recolha de informação, e para obtenção dos
dados, já mencionados, como essenciais e relevantes, é desejável que se combinem
métodos e técnicas diferentesHQWUHRXWURV

189

| Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças |

 ی2EVHUYD©¥R
 ی9LVLWD'RPLFLOL£ULD
( یQWUHYLVWD
&ۆ یKHFNOLVWۇ
 یठHVWLRQ£ULRV
Por vezes é necessário aplicar estes métodos a diferentes fontes para se potenciar
a qualidade da informação recolhida.
&RPRDOHUWDৱQDOGHVWHSRQWRUHৱUDPVHalguns dos erros que se cometem, com
maior frequência, na fase de avaliação *UDFLDH0LVXWX 
8PGRVPDLVIUHTXHQWHV«SUHFLVDPHQWHnão se avaliar
5HDOL]DUXPDDYDOLD©¥Rnão orientada para as decisões e intervenção
/HYDUDFDERavaliações intrusivas desnecessárias
%DVHDUDDYDOLD©¥Rapenas em dados obtidos a partir de uma única Fonte ou
de uma única Entidade HJ6HJXUDQ©D6RFLDO6D¼GH(GXFD©¥R 
5HDOL]DUavaliações incompletas relativamente ao essencial que é necessário
recolher tendo em conta a HVSHFLࣼFLGDGHGHFDGDFDVR
5HDOL]DUDYDOLD©·HVDSHQDVFRPGDGRVRXLQIRUPD©·HVdo momento actual
5HDOL]DU DYDOLD©·HV XQLFDPHQWH QD SHUVSHFWLYD GR ىG«ࣼFH يlimitando-se
D LGHQWLৱFDU FDU¬QFLDV H negligenciando as potencialidades e possíveis
recursos parentais ou dos cuidadores e/ou da família alargada e da própria
criança, bem como as potencialidades e possíveis recursos comunitários.
Em todos os casos, a avaliação do processo incluirá o estudo do(s) relatório(s) que
acompanha(m) a sinalização.
Poderão, ainda, ser solicitados a qualquer entidade, organismo, instituição ou
SURৱVVLRQDORVUHODWµULRVW«FQLFRVSVLFROµJLFRVVRFLDLVGHVD¼GHRXSHGDJµJLFRV
que sejam necessários para o conhecimento cabal das circunstâncias da criança
e das capacidades da sua família, sem prejuízo da observância do princípio da
Intervenção Mínima.
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4.3.1

FASE DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E TOMADA DE DECISÃO

PELAS COMISSÕES DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
Nesta fase proceder-se-á à recolha
de toda a informação que se considere
necessária para a avaliação da situação
da criança em perigo e para sustentar
científica e objectivamente as decisões
e as medidas de protecção aplicadas.

$DYDOLD©¥RGLDJQµVWLFD«XPDGDVIDVHVGHLQWHUYHQ©¥RTXHVHUYHSDUD
Pôr termo a uma situação de perigo e por isso a importância central dos dados a
recolher!
E Porquê?
3RUTXHRVGDGRVY¥RSHUPLWLU
$MXGDUQRVDWRPDUGHFLV·HVFRPPDLVHৱF£FLDHHPY£ULRVPRPHQWRV
1DWULDJHPQDIDVHGDVLQDOL]D©¥RUHFHS©¥R
1DSULRUL]D©¥RGDVVLWXD©·HV
1D DSOLFD©¥R H UHYLV¥R GDV PHGLGDV H HODERUD©¥R GRV APP e planos de
LQWHUYHQ©¥R
1RDUTXLYDPHQWR
Em todo o caso relembre-se ainda, que na Avaliação Diagnóstica, sempre que
for necessário recolher informação relevante, não abrangida no Relatório de
Sinalização das ECMIJ, quando aquele exista, dever-se-ão tomar, entre outras
PHGLGDVDVVHJXLQWHV
& یRQWDFWDU R HVWDEHOHFLPHQWR GH HQVLQR TXH D FULDQ©D IUHTXHQWD RX R VHX
6HUYL©R GH 3VLFRORJLD H 2ULHQWD©¥R RX RXWUR JDELQHWH GH SVLFRORJLD SRU
H[HPSORDQ¯YHOPXQLFLSDODৱPGHVHREWHULQIRUPD©¥RVREUHDVXDVLWXD©¥R
ao nível escolar, assim como informação relevante acerca da atitude e
FRPSRUWDPHQWRVGRVSDLVHGDSUµSULDFULDQ©D
& یRQWDFWDU R &HQWUR GH 6D¼GH FRUUHVSRQGHQWH GD FULDQ©D H VXD IDP¯OLD RX
HYHQWXDOPHQWHRXWURVVHUYL©RVGHVD¼GHDৱPGHVHFRQKHFHURVHXHVWDGR
de saúde ou da família, que possa estar associado à situação de perigo, assim
como possíveis negligências ou atitudes ou comportamentos de risco das
pessoas responsáveis por cuidar da criança, que tenham sido observadas
QHVVHFRQWH[WR
& یRQWDFWDURXWURVHYHQWXDLV6HUYL©RV(VSHFLDOL]DGRVS¼EOLFRVHSULYDGRVGH
Apoio à Família (CAFAP), nos casos em que exista nessa comunidade local e
quando estiver a intervir ou tiver intervindo junto da família, com o objectivo
GHVHUHFROKHUWRGDDLQIRUPD©¥RSRVV¯YHODFHUFDGDVLWXD©¥RHPDYDOLD©¥R
& یRQWDFWDUD3RO¯FLD/RFDORXRXWUDV)RU©DVGH6HJXUDQ©DTXHVHFRQVLGHUH
FRQYHQLHQWHVDৱPGHFRQKHFHUDH[LVW¬QFLDGHDOJXPDLQWHUYHQ©¥RSROLFLDO
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HPUHOD©¥R¢VLWXD©¥RHPDYDOLD©¥R
) یD]HU HQWUHYLVWDV D WRGRV RV PHPEURV GD IDP¯OLD QXFOHDU H DODUJDGD TXH
Quando dos elementos fornecidos
pelas informações e relatórios constem
de forma adequada, reveladora e
suficiente as informações, declarações
e reacções da criança, convém ter em
conta que a avaliação da sua situação
a partir de informações dadas pelas
pessoas ou profissionais do seu
ambiente imediato pode não ser
necessária e tornar-se inconveniente
com efeitos de vitimização secundária,
nomeadamente a colocação da
criança numa situação de maior perigo
derivada de possível oposição ou
hostilidade dos pais.

VHMDPSRVV¯YHLVDৱPGHFRQKHFHUDFRPSRVL©¥RIXQFLRQDPHQWRHGLQ¤PLFD
familiar, assim como os possíveis factores de risco que estejam a afectar a
segurança e bem-estar da criança e estejam subjacentes à situação de maus
WUDWRVRXRXWUDVVLWXD©·HVGHSHULJR
 ی0DQWHUVHPSUHRFRQWDFWRGLUHFWRFRPDFULDQ©DHVHQHFHVV£ULRHQWUHYLVWDV
FRPDPHVPDDৱPGHFRQKHFHUDVXDSHUFHS©¥RGDVLWXD©¥RHDVSRVV¯YHLV
sequelas a nível físico, emocional ou comportamental, com o objectivo de
garantir o direito da criança a ser ouvida (desde que tenha idade para tal) em
WRGRRSURFHGLPHQWRTXHDDIHFWH
 ی3DUDDO«PGRVHIHLWRVSRVLWLYRVGRFRQKHFLPHQWRGDECMIJ do desenvolvimento

Existem, entre outras, três dimensões
centrais na avaliação diagnóstica
1. Grau de perigosidade e recidiva
(elevado, médio e baixo);
2. Factores de risco e protecção
individuais, familiares e sociais;
3. Prognóstico (favorável e
desfavorável).

da sua comunicação é conveniente mantê-la informada, sem prejuízo do
carácter reservado do processo, sobretudo para facilitar a sua intervenção
quando venha a assumir a responsabilidade pela prática de actos materiais de
execução da medida aplicada.

Anexo D para o Grau de Perigosidade e
para o Prognóstico

Factores de Risco - limitam a
viabilidade de um desenvolvimento
bem sucedido.
Factores de Protecção ou
“compensatórios” – recursos que
podem modificar o impacto à exposição
da situação de perigo.

Qualquer actuação para a qual seja
necessário solicitar relatórios a outros
profissionais, ou entidades, será objecto
de um documento por escrito (e.g. ofício
ou email) com aviso de recepção, ou
leitura do email, especificando-se, no
mesmo documento, que a diligência,
em questão, se realiza para efeitos de
avaliação de uma possível situação
de perigo para a criança e respectivo
processo de promoção e protecção.
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Recolher informação junto de:
Profissionais/ECMIJ

Família

Criança

1. Na solicitação de Relatórios
ter sempre presente que, de
modo algum, se pretende que
seja solicitado o acesso a todo
o historial (policial, de saúde,
escolar, etc.) da criança, ou da sua
família, pois há que preservar,
no respeito pela privacidade e
intimidade das pessoas envolvidas,
a confidencialidade e custódia dos
processos de cada Serviço, dentro
dos limites estabelecidos pela
Lei n.º 67/98, de 26/10, sobre a
Protecção de Dados de Carácter
Pessoal, e as leis específicas de
cada sector que regulam esta
matéria.
2. Deverá, portanto, ser solicitada,
aos serviços de cada área, somente
a informação que seja relevante
para avaliar a segurança e o bemestar da criança e sempre com a
finalidade de melhorar a qualidade
da intervenção que lhe é prestada.
3. Estas e outras actuações deverão
ficar registadas no processo
da ECMIJ através de diligência
administrativa (comparência,
entrevista, incidente).

Pedido por escrito com Nos
casos
de Evitar quando o seu
aviso de recepção(ofício ou impossibilidade
de testemunho já foi dado
email) quando necessário localização, registar o por escrito
facto.
Registar informaticamente no processo, relatórios, comparências, entrevistas,
incidências, etc. “O que não se regista não existe!”
Figura n.º 17 - Principais Fontes de informação durante a Avaliação Diagnóstica

2XWUDVSHVVRDVDPLJRVYL]LQKRVRXFRQKHFLGRVGDFULDQ©DHGDIDP¯OLDWDOFRPR
já referido, também, podem e devem constituir fontes importantes de informação.

Proposta de resolução da situação de maus tratos
Articulação com outras Fontes de Informação; Aplicação
de Técnicas e Instrumentos para Recolha dos Dados
que fundamentem as tomadas de decisão

CPCJ
ESTUDA

RELATÓRIO DE
SINALIZAÇÃO DAS
ECMIJ

SOLICITA

OUTROS
RELATÓRIOS
TÉCNICOS (se
necessário)

DECIDE

RESOLVE

1. Solicitar
correcções ou
esclarecimentos
ou informações
adicionais sobre
o Relatório de
Sinalização;
2. Consultar
outras fontes

1.ACEITAR o pedido
e/ou proposta
de medida de
protecção das
Entidades de
Primeira Linha
2.RECUSAR o
pedido e devolver à
Primeira Linha
3. REMETER
a Tribunal por
não estarem
contempladas as
condições para
intervenção da
CPCJ
4.ARQUIVAR
LIMINARMENTE

Lei n.º 67/98, de 26/10

Nos casos em que são facultados
Relatórios pelas entidades/
profissionais que já tiveram contacto
com a criança e respectiva família
evitar, juntos destes, a repetição de
obtenção de dados, já facultados pelos
relatórios, à excepção das situações
em que existam dúvidas reais e bem
fundamentadas quanto à possível
mudança de condições que possam
alterar os dados providenciados.
Esta actuação e atitude profissionais
evitarão o cansaço e desgaste destas
famílias e a sua possível falta de
confiança na credibilidade dos serviços
uma vez que, frequentemente, os
percepcionam como factores de stress
familiar adicionais.

ACÇÕES da CPCJ

EQUIPAS/PROFISSIONAIS
DAS ECMIJ

Obter os Consentimentos Expressos
previstos na LPCJP., Elaborar o
diagnóstico, Decidir pelo arquivamento
ou pela aplicação de Medida de
promoção e protecção e elaborar o
Acordo de Promoção e Protecção(APP)
e o PI ou “Plano de Protecção”(PP)
respectivo visando a execução da
medida e a sua revisão.

Figura n.º 18 –Processo de avaliação e tomada de decisões das CPCJ quando a situação de perigo
é sinalizada por ECMIJ
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4.4 DIMENSÕES CENTRAIS ÀS TOMADAS DE DECISÃO NA
PROTECÇÃO DA CRIANÇA A NÍVEL DAS ENTIDADES COM
COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE E
COMISSÕES DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
As tomadas de decisão na área da Protecção à Infância e à Juventude, quer se
trate de uma intervenção ao nível do primeiro patamar da intervenção (e.g.
Ponto 3.3.,
3.7 - Figura n.º 14 Fluxograma e 3.8.

SURৱVVLRQDLVGDV ECMIJ), quer ao segundo nível das CPCJ, requer, da parte dos
seus intervenientes, uma avaliação diagnóstica cuidadosa das dimensões a

Artigo 91.º e 92.º da LPCJP

contemplar relativas à criança, aos seus pais, e ao incidente dos maus tratos, de

Artigo 7.º, artigo 35.º, 38.ºe 70.º da
LPCJP

forma que as decisões adoptadas o sejam no sentido do seu superior interesse, que
envolve a consideração do seu tempo útil.
No primeiro patamar de intervenção GH VDOLHQWDU TXHDRV SURৱVVLRQDLV FRP
intervenção no âmbito do EEEF, compete recolher e avaliar as dimensões
que lhes permita, num curto espaço de tempo, decidir se a situação pode ser,
adequadamente, resolvida no primeiro nível, ou se exige uma intervenção
imediata através de um procedimento de urgência, ou se carece de uma
medida de promoção e protecção, caso em que será encaminhada para a CPCJ.
Importa ainda considerar se a situação integra crime, o que implicará imediata

Artigos 83.º, 84.º, 85.º, 86.º, 87.º, 97.º,
98.º, 99.º da LPCJP

comunicação ao MP.
Por outro lado, no segundo patamar da intervenção, as tomadas de decisão das

As informações para qualquer processo
de tomada de decisão têm que ser
factuais, objectivas e precisas.

CPCJ, em tempo útil, centram-se, fundamentalmente, nas questões relativas
 یDEHUWXUDRXQ¥RGHXPSURFHGLPHQWRGHXUJ¬QFLD
 ی$RDUTXLYDPHQWROLPLQDURXQ¥RGRSURFHVVR
 یDSOLFD©¥RRXQ¥RGHXPDPHGLGDSURYLVµULD
 یVHSDUD©¥RRXQ¥RGDFULDQ©DGRVVHXVSDLV
 ی$RVREMHFWLYRVHSURFHGLPHQWRVGDDYDOLD©¥RGLDJQµVWLFD
 یGHFLV¥RVREUHDGXUD©¥RGHVVDVHSDUD©¥RWHPSRU£ULD FXUWRP«GLRSUD]R 
RXGHৱQLWLYD
 ی$RDUTXLYDPHQWRGRSURFHVVRRXDSOLFD©¥RGHXPD MPP integrante de um
APP
 یGHFLV¥RVREUHRPRPHQWRGDUHYLV¥RGDMPPDSOLFDGD
 یGHFLV¥RVREUHDUHYLV¥RGDMPP aplicada.
Assim sendo, e com base nos dados de investigação e conhecimentos actuais
VREUHHVWDPDW«ULDLGHQWLৱFDPVHDVdimensões de avaliação que se consideram
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relevantes para que as decisões adoptadas nos dois níveis de intervenção, sejam
o mais HࣼFD]HV possível.
Dimensões Centrais à Avaliação
Diagnóstica
1. Características do Incidente
2. Características da Criança
3. Características dos Pais/Família
4. Características do Meio

4.4.1. CARACTERÍSTICAS DO INCIDENTE
4.4.1.1. GRAVIDADE E FREQUÊNCIA DO INCIDENTE
2JUDXGHJUDYLGDGHGDVLWXD©¥R«GHWHUPLQDGRSHORWLSRGHLQFLGHQWHRXGHDF©·HV
de maus tratos, ou outras situações de perigo, que vitimizam a criança e o impacto
que o dano, por elas provocado, tem sobre aquela.
2WLSRGHLQFLGHQWHPDXVWUDWRVRXRXWUDVVLWXD©·HVGHSHULJRUHIHUHVHDRWLSRGH
DF©·HVVRIULGDVSHODFULDQ©D(PERUDFRQYHQKDGHৱQLUTXHWLSRGHPDXVWUDWRVRX
perigo, a criança sofreu, a investigação e estudos realizados, nesta àrea, indicam
que a percentagem de casos em que se detectam vários tipos de maus tratos,
em simultâneo, (e.g.mau trato físico, mau trato emocional, negligência) é muito
superior à dos casos com uma só forma de maus tratos. Por outro lado, em todas as
formas de maus tratos estão subjacentes, em maior ou menor grau, os maus tratos
psicológicos.
8PDDYDOLD©¥RHDQ£OLVHGRWLSRGHDF©·HVHQYROYLGDVQRVPDXVWUDWRVVHMDPHODV
de carácter abusivo/violento (abuso físico, emocional ou sexual) ou negligente
(negligência física ou emocional), permite detectar a intensidade e gravidade com
que a integridade física e psíquica da criança está a ser afectada.
As consequências, ou sequelas, para a criança, dos maus tratos, ou outras situações
de perigo, merecem, também, bastante atenção, não existindo, até à data, resultados
concludentes que nos permitam estabelecer, à priori, uma correspondência directa
entre o tipo de maus tratos, ou outras situações de perigo, e os efeitos que têm
sobre a criança. Em primeiro lugar, porque é difícil isolar o tipo de maus tratos,
ou outras situações de perigo, como uma variável independente e, em segundo
lugar, porque se sabe ainda muito pouco acerca das variáveis que intervêm e
modulam as relações entre os maus tratos, ou outras situações de perigo, e as
suas consequências, fazendo com que cada criança manifeste um tipo de sintomas
diferente, e por isso ser tão frequente a expressão “Cada caso é um caso”.
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Por isso, é importante analisar quais os efeitos concretos e a gravidade das
diferentes acções de maus tratos, ou outras situações de perigo, sobre aquela
criança, em particular, e que podem manifestar-se a curto, médio ou a longo prazo,
no plano físico e/ou emocional e/ou intelectual. Indicam-se de seguida vinte e
duas variáveis que importa considerar na recolha de informação a recolher, tendo
em conta as quatro dimensões referidas.

Anexo D

4.4.1.2. CARACTERÍSTICAS DO INCIDENTE
Para se avaliar a gravidade do incidente, é importante saber o padrão com que
se manifestam os acontecimentos, ou situações de abuso ou negligência, para
com a criança. É fundamental saber se se trata de uma situação de perigo de
carácter crónico, que acontece há algum tempo e com frequência regular, ou de
uma situação pontual devido a uma situação de crise familiar, já que este aspecto,
WDPE«P LQ৲XLU£ FODUDPHQWH QD VD¼GH GD FULDQ©D H SRUWDQWR QDV VHTXHODV TXH
pode apresentar tanto a curto, como a longo prazo.
Determinar se a situação de perigo provocada por um mau trato tem um carácter
crónico ou se se trata de um incidente isolado é fundamental para poder realizarse, posteriormente, uma avaliação adequada da situação da criança e decidir-se
com segurança a medida de protecção a aplicar.
4.4.1.3. PROXIMIDADE TEMPORAL DO INCIDENTE
2 tempo TXH GHFRUUH GHVGH TXH R LQFLGHQWH GH PDXV WUDWRV VH YHULৱFD DW« DR
momento em que é detectado, é muito importante porque dá uma dimensão
temporal do que está a acontecer, no contexto familiar actual, bem como melhor
perspectivar os possíveis impactos na criança e as intervenções e/ou medidas de
protecção a aplicar.
De facto, quando o incidente é muito recente, pode pensar-se que o modelo
de interacção adulto-criança está em crise, estando muito afectado nesse
momento e, portanto, a probabilidade de ocorrerem situações similares poderá
aumentar. Nestes casos é necessário concentrar a atenção na avaliação de todas
as causas que estão a despoletar, ou a contribuir, directa ou indirectamente,
SDUDDVLWXD©¥RGHPDXVWUDWRVDৱPGHDVROXFLRQDUHGHVHSRGHUSUHYHQLU
situações futuras.
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Pelo contrário, se se detectar uma determinada situação de perigo para uma
criança e se durante a avaliação da família se se comprovar a existência de
incidentes de maus tratos mas num passado mais longínquo, poderão existir
menos probabilidades de recidivas, ou seja, dos maus tratos ocorrerem de novo.
Contudo, nestes casos é especialmente importante recolher-se informação
acerca das mudanças de estrutura, composição e/ou funcionamento familiar
que possam, de facto, atenuar ou impedir as recidivas ou reaparecimento dos
maus tratos.
Este factor está, directamente, relacionado com o da gravidade e frequência dos
maus tratos, já exposto.
4.4.1.4. PRESENÇA E LOCALIZAÇÃO DA LESÃO
ठDQGR VH YHULৱFD D H[LVW¬QFLD GH OHV·HV I¯VLFDV QD FULDQ©D D determinação da
parte do corpo onde ocorreu a lesão é uma informação importante nos casos de
maus tratos com consequências físicas, pois permite determinar, por um lado, a
veracidade do facto e a intencionalidade da acção e, por outro, ajudar a avaliar
o grau de gravidade, a fazer o prognóstico e a avaliar as possíveis sequelas do
dano causado pela lesão.
As investigações realizadas ao nível da saúde permitem determinar a
intencionalidade, ou não, da acção consoante o local da lesão. Assim, os
hematomas e equimoses, não provocados, ou acidentais, costumam aparecer em
zonas proeminentes como os joelhos, testa, cotovelos, ancas e pernas.
ठDQGR DV lesões se devem a maus tratos, aparecem, geralmente, em zonas
menos proeminentes ou, também, chamadas “zonas de castigo”, como as orelhas,
faces, boca, ombros, costas, nádegas, genitais, músculos ou palmas das mãos
RX S«V &DVDGR HW DO   $V TXHLPDGXUDV intencionais, em consequência de
maus tratos, são, normalmente, provocadas pela imersão em líquidos ou por
objectos, caracterizando-se estas últimas por bordos nítidos e formas simétricas
e uniformes e porque afectam as denominadas zonas de castigo (nádegas, mãos e
pés).
Por sua vez, as queimaduras acidentais caracterizam-se por apresentarem salpicos,
que indiciam os movimentos bruscos que costumam acompanhar os acidentes
&DVDGRHWDO 
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Por último, se se tratar de fracturas ou lesões ósseas, um indicador de
intencionalidade é a existência de múltiplas fracturas e lesões em diferentes
estadosGHFRQVROLGD©¥RHGHFLFDWUL]D©¥R (SHOGHJXL $EULO 
4.4.1.5. HISTÓRIA PRÉVIA DE RELATOS DE MAUS TRATOS/ ABANDONO
Este factor costuma ser bastante habitual nos diferentes procedimentos para a
DYDOLD©¥RGLDJQµVWLFDGRSHULJR2HVWXGRUHDOL]DGRSRU0RUHQR  LQGLFDTXH
Em 52% das famílias existe, de facto,
um processo anterior nas Equipas das
ECMIJ.

em 47% das famílias em que se detectam maus tratos infantis não existe um processo
DQWHULRUGRFRQKHFLPHQWRGRVSURৱVVLRQDLVGDVECMIJ.
(PGRVFDVRVH[LVWHXPSURFHVVRDQWHULRUSHORPHVPRPRWLYRHHPH[LVWH
processo anterior, mas por outro motivo.
&XULRVDPHQWH QRV FDVRV GH QHJOLJ¬QFLD H DEDQGRQR  GDV IDP¯OLDV W¬P XP
processo anterior pelo mesmo motivo.
1RV FDVRV GH PDXV WUDWRV I¯VLFRV K£  FRP XP SURFHVVR DQWHULRU QRV 6HUYL©RV
Sociais pelo mesmo motivo.
1RPDXWUDWRHPRFLRQDOGRVFDVRVGHWHFWDGRVW¬PSURFHVVRVDQWHULRUHVSHOR
mesmo motivo.
Naqueles casos em que há uma incapacidade por parte dos pais para controlar o
comportamento da criança, a percentagem em que existe um processo aberto pelo
PHVPRPRWLYR«GH
Visto que os maus tratos são um modelo de interacção desajustada entre a criança e
o adulto, é previsível que esse modelo se mantenha relativamente estável ao longo
do tempo.
2VIDFWRUHVTXHLQFLGHPQDHVWDELOLGDGHGRSDGU¥RGHPDXVWUDWRVV¥RSULQFLSDOPHQWH
(a) tanto o adulto como a criança não alterarem as expectativas sobre o
desenvolvimento da relação, mantendo-as relativamente ao comportamento próprio
HDRGRRXWUR E RVPRGHORVGHFRPSRUWDPHQWRUHSHWHPVHTXDVHDXWRPDWLFDPHQWH
Investigadores como Ferleger et al.  DৱUPDPTXHDVFULDQ©DVTXHUHJUHVVDP
DFDVDGHSRLVGHXPDVHSDUD©¥RIDPLOLDUW¬PDGHSUREDELOLGDGHGHVRIUHU
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novamente episódios de maus tratos físicos, se nesse intervalo de tempo, entretanto
decorrido, não se tiver realizado nenhum tipo de intervenção familiar.
4.4.1.6. ACESSO DO AGRESSOR À CRIANÇA E PRESENÇA DE FIGURAS
PROTECTORAS
Esta informação indica a facilidade com que o agressor tem acesso à criança. Nesse
sentido, é importante saber se a pessoa que causa o dano convive, ou não, com
a criança, se tem, apenas, contactos esporádicos com ela, VHH[LVWHRXWUDࣼJXUD
adulta que a protege e impede que ocorram mais situações ou se, pelo contrário,
as UHVWDQWHVࣼJXUDVDGXOWDVGRDPELHQWHV¥RF¼PSOLFHV, activos ou passivos, da
situação de maus tratos e/ou negligência.
Neste ponto, é fundamental recolher informação sobre a relação ou o tipo
de parentesco entre a criança e o perpetrador para se poderem avaliar as
consequências que a situação pode ter para a criança.
$OJXQV GDGRV LQGLFDP TXH RV PDXV WUDWRV I¯VLFRV V¥R LQ৲LJLGRV FRP H[FHVVLYD
Estudos recentemente efectuados
sobre processos de protecção (Centro
Rainha Sofia para o estudo da Violência,
2002) indicam que a maior parte das
situações de perigo, ou maus-tratos,
registados são provocados pelos pais
biológicos.

frequência por pessoas sem vínculos biológicos com a criança, fundamentalmente,
os companheirosGDVP¥HV $UUXDEDUUHQDHWDO HVSHFLDOPHQWHQRVFDVRVGH
PDXVWUDWRVI¯VLFRVH[WUHPRVHJUDYHV .UXJPDQ RXHPFDVRVGHDEXVRVH[XDO
6.:XUWHOHFRPXQLFD©¥RSHVVRDOGH1RYHPEUR 
A relevância do perpetrador para a criança SRGHLQWHQVLࣼFDURVHIHLWRVSUHMXGLFLDLV
GRVPDXVWUDWRVHPVLPHVPRVठDQGRRVSDLVV¥RRVDJUHVVRUHVRVHQWLPHQWRde
LQVHJXUDQ©DHGHFRQࣽLWR na criança pode ser insuperável, dado que, nestes casos,
quem deve cuidar e proteger a criança, também, é quem lhe causa o sofrimento
e dor %DUXG\ 

4.4.2. CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA
Para avaliação do grau de gravidade da situação para a criança recomenda-se
a avaliação de determinadas características da criança, através da recolha das
VHJXLQWHVLQIRUPD©·HV
 ی,GDGHGDFULDQ©DHVXDYLVLELOLGDGHSRUSDUWHGDFRPXQLGDGH HJDFULDQ©D
HVW£QXPLQIDQW£ULRRXQ¥RDFULDQ©DFRPGHৱFL¬QFLDHVW£LQWHJUDGDQXPD
escola, ou não).
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& یDSDFLGDGHGDFULDQ©DSDUDVHSURWHJHURXFXLGDUGHVLSUµSULD
& یDUDFWHU¯VWLFDVI¯VLFDVHPRFLRQDLVHRXFRPSRUWDPHQWDLVGDFULDQ©D
 ی6D¼GHPHQWDOHRXI¯VLFDHHVWDGRFRJQLWLYRGDFULDQ©D
4.4.2.1. IDADE DA CRIANÇA E VISIBILIDADE POR PARTE DA COMUNIDADE
A idade dá-nos informações
importantes sobre as necessidades da
criança e o seu nível de vulnerabilidade
ou falta de capacidade de autoprotecção.

ठDQWRPHQRVLGDGHWLYHUDFULDQ©Dmais dependente está dos cuidados e atenções
dos adultos, logo, mais exposta a qualquer tipo de acção, ou omissão, por parte
dos seus pais.
A maior ou menor visibilidade da criança na comunidade é um dado relevante que

As estatísticas indicam que a maioria
dos casos de maus-tratos que levam
à morte ocorrem nas crianças com
menos de dois anos.

nos oferece informação sobre a sua maior, ou menor, vulnerabilidade. Assim, por
exemplo, uma criança que não frequente a escola, creche ou outros locais onde possa
ser observada e apoiada por pessoas alheias ao seu ambiente familiar tem um maior
riscoGHFRQWLQXDUDVHUY¯WLPDGHPDXVWUDWRV $UUXDEDUUHQD GH3D¼O 
A idade e a etapa de desenvolvimento em que a criança se encontra é determinante
para avaliarDVSRVV¯YHLVFRQVHTX¬QFLDVRXHIHLWRVVREUHDPHVPD )LQNHOKRU 
4.4.2.2.CAPACIDADE DA CRIANÇA PARA SE PROTEGER OU CUIDAR DE SI
PRÓPRIA
A capacidade da criança para se proteger depende de muitos factores, um dos quais
é a idade, como se referiu no ponto anterior. Com mais idade, as crianças terão, em
princípio, maior capacidade para se protegerem a si próprias e a mesma acção de
maus tratos poderá não ter os mesmos efeitos perniciosos ou até fatais.
Não obstante, se é verdade que à medida que uma criança cresce o seu nível de
competência aumenta e a sua dependência em relação ao adulto diminui, existem
perturbações mentais, doenças neurológicas, incapacidades físicas, etc., que
constituem um obstáculo real a este processo e diminuem, ou prejudicam, o processo
de autonomia e, portanto, a capacidade de auto-protecção da criança. Assim sendo,
todas as condições físicas e mentais que a criança possa apresentar constituem-se
como variáveis da maior relevância no processo de avaliação da situação.
No domínio da protecção à Infância e Juventude utiliza-se, cada vez mais, o conceito
de “resiliência”. Este conceito designa o conjunto de características que ajudam a
pessoa a superar a maior parte dos efeitos negativos das experiências adversas.
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Assim, uma criança resiliente é uma criança que reage melhor, do que seria de
esperar, comparativamente a qualquer outra criança nas mesmas circunstâncias.
É uma criança que faz progressos positivos em contextos desfavoráveis e que
atinge um nível de ajustamento adequado apesar das circunstâncias adversas.
Embora ainda falte investigação sobre as razões pelas quais umas crianças são mais
resilientes ao perigo, ou à adversidade, do que outras, parece que a resposta está
na complexa interacção entre (a) as próprias características da situação de perigo
HDVDGYHUVLGDGHVHQYROYLGDV E DTXDOLGDGHGDVH[SHUL¬QFLDVGDFULDQ©DH F D
qualidade das relações e os contextos em que a criança se desenvolve.
Pensa-se que as crianças adquirem características de resiliência por duas vias8PD
via genética e outra que resulta do efeito da interacção social. Assim, experiências
positivas e de apoio na família, na escola ou com os companheiros de brincadeira,
favorecem o desenvolvimento de uma série de atributos pessoais e individuais
adequados para enfrentar as experiências adversas. Estes atributos pessoais são o
VHQWLPHQWRGHVHJXUDQ©DDFRQৱDQ©DQRVRXWURVDDXWRHVWLPDRVHQWLPHQWRGH
DXWRHৱF£FLDHDSRVVHGHLGHQWLGDGHSHVVRDOHFXOWXUDOHQWUHRXWURV
4.4.2.3.CARACTERÍSTICAS EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS DA CRIANÇA
As características comportamentais e emocionais referem-se aos comportamentos,
atitudes, estratégias defensivas e emocionais que fazem parte do reportório
KDELWXDOGDFULDQ©DHTXHW¬PLQ৲XHQFLDQDVXDLQWHUDF©¥RHDGDSWD©¥RDRDPELHQWH
imediato.
Estas características devem ser entendidas numa perspectiva interaccional, isto
é, trata-se de padrões aprendidos, ou adquiridos, na relação com as pessoas do
seu ambiente e que são úteis à criança para funcionar nesse mesmo ambiente.
(P GHৱQLWLYR são consequência de modelos de interacção e de uma relação
concreta com os seus cuidadores principais. Por outro lado, trata-se igualmente
de características que afectam e provocam reacções nas pessoas com as quais
a criança se relaciona habitualmente. Assim, por exemplo, um contexto familiar
de alta imprevisibilidade para a criança, em que os pais carecem de modelos
coerentes e consistentes, provoca na criança um sentimento de insegurança que
esta pode resolver com estratégias de comportamento disruptivas. Por sua vez,
a criança através deste comportamento incómodo, para as pessoas que convivem
com ela, consegue introduzir previsibilidade no comportamento dos pais, embora
neste caso a conduta destes possa ser agressiva/punitiva.
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Entre as características da criança TXH PDLV LQ৲XHP QD relação precoce
FXLGDGRUHVSDLVࣼOKRV incluem-se a irregularidade dos padrões de sono, de
alimentação e eliminação, a adaptabilidade à mudança, o limiar do choro, o tipo
de humor da criança. Estas diferenças podem ser provocadas, em princípio, por
desigualdades biológicas, como consequência de prematuridade, baixo peso ao
QDVFHU GHৱFL¬QFLDV FRQJ«QLWDV FRPSOLFD©·HV QR QDVFLPHQWR RX VLPSOHVPHQWH
imaturidade ligada ao desenvolvimento evolutivo. São condicionalismos da
criança, que em certos casos são aceitáveis e fáceis de gerir para alguns pais, mas
TXHVHFRQYHUWHPQXPDJUDQGHGLৱFXOGDGHSDUDRXWURV
ठDQGRDVcrianças são maiores, o comportamento perturbador caracterizado por
PDQLIHVWD©·HVGHRSRVL©¥RRXGHVDৱR«RTXHJHUDPDLVGLৱFXOGDGHVQDVIDP¯OLDVH
escolas. Este tipo de comportamentos pode complicar-se na etapa da adolescência,
com um comportamento anti-social fora do lar (comportamentos pré-delinquentes,
criminais ou pré-criminais, violência escolar, comportamentos aditivos…).
4.4.2.4. SAÚDE MENTAL E ESTADO COGNITIVO DA CRIANÇA
A informação sobre se o desenvolvimento é adequado à idade e/ou se a criança
DSUHVHQWD DOJXPD GHࣼFL¬QFLD RX VLWXD©¥R LQFDSDFLWDQWH, é fundamental
para avaliar o grau da sua vulnerabilidade. Assim, existem determinadas
circunstâncias FRPR D SUHPDWXULGDGH 3DUNH  &ROOPHU   R EDL[R SHVR DR
QDVFHU 6WHUQ   R FKRUR UHODFLRQDGR FRP SUREOHPDV QHXUROµJLFRV )URGL
 REDL[RSRGHUDWUDFWLYRI¯VLFR 'LRQ DKLSHUDFWLYLGDGH 3DUNH RV
FRPSRUWDPHQWRVGLI¯FHLV &ULऔHQGHP DGRHQ©DPHQWDO )ULHGULFK %RULVNLQ
  D SDUDOLVLD FHUHEUDO 'LDPRQG  -DXGHV   D SUHVHQ©D GH GHৱFL¬QFLDV
(Verdugo HWDO RWHPSHUDPHQWRGLI¯FLO %HOVN\ TXHHVW¥RHQWUHRXWUDV
relacionadas com uma maior probabilidadede ocorrência maus tratos por parte
dos pais.
Estas e outras características da criança exigem uma maior dedicação e um maior
número de competências por parte dos pais, bem como recursos locais disponíveis
adequados e de diferente natureza. Alguns adultos adaptam-se bastante bem às
características da criança, enquanto outros não são capazes de assimilar a situação
HUHDJHPGHIRUPDVPXLWRGLIHUHQWHV8QVPDQLIHVWDPLQFUHGLELOLGDGHHGHVLOXV¥R
:DLVEUHQ   RXWURV UHMHL©¥R GHSUHVV¥RLVRODPHQWR PDWHUQDO /DPEHUW 
:HVW   RX HOHYDGRV Q¯YHLV GH VWUHVV SDUHQWDO $ELGLQ  *DOODJXH HW DO.,
0RQWDQR 
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De qualquer modo, o que se sabe até agora é que a existência de algum tipo de
sintomatologia, ou perturbação do desenvolvimento, que requeira cuidados
especiais, deve ser sempre avaliada em relação às capacidades da família para
enfrentar e lidar com estas características “especiais” da criança.

4.4.3. CARACTERÍSTICAS DOS PAIS
De entre as variáveis mais relevantes relativas aos pais a serem avaliadas nas
VLWXD©·HV GH PDXV WUDWRV RX RXWUDV VLWXD©·HV GH SHULJR LGHQWLৱFDPVH FRPR as
PDLVVLJQLࣼFDWLYDV
& یDSDFLGDGHVI¯VLFDVLQWHOHFWXDLVHHPRFLRQDLVGRVSDLV
& یDSDFLGDGHVDVVRFLDGDV¢LGDGHGRVSDLV
& یDSDFLGDGHVSDUHQWDLVHH[SHFWDWLYDVHPUHOD©¥R¢FULDQ©D
 ی0«WRGRVGHGLVFLSOLQD
& یRPSRUWDPHQWRVDGLWLYRV HJ'HSHQG¬QFLDVGHGURJDV£OFRROMRJRVH[R 
 ی+LVWµULDGHFRPSRUWDPHQWRYLROHQWRDQWLVRFLDORXFULPLQDO
 ی+LVWµULDSHVVRDOGHPDXVWUDWRVDEDQGRQRQDLQI¤QFLD
4.4.3.1. CAPACIDADES FÍSICAS, INTELECTUAIS E EMOCIONAIS DOS PAIS
ठDQWR¢saúde física é conveniente recolher informação acerca da existência de algum
WLSRGHGHࣼFL¬QFLDRXGRHQ©D V FUµQLFD V TXHSRVVDOLPLWDUVLJQLৱFDWLYDPHQWHD
capacidade dos pais para atender e proteger adequadamente à criança.
Alguns pais que maltratam os filhos
apresentam com maior frequência
problemas de saúde física e/ou de
deficiências, assim como distúrbios de
tipo psicossomático (Wolfe, 1999).

Segundo as investigações realizadas, a doença física não é, em si mesma, o principal
factor que interfere no cuidado adequado às crianças, mas é a própria percepção
que os pais têm de sofrer de problemas, ou impedimentos físicos, que se converte
numa fonte de stress adicional que aparece associada às situações de maus tratos.
Nesta matéria, é importante compilar informação sobre a capacidade dos pais
para enfrentarem as situações e os recursos de apoio formal e informal de que
dispõem para lidarem com os seus próprios problemas de saúde.
ठDQWR¢saúde mental, ainda existe uma hipótese, bastante equacionada, de os
SDLVTXHPDOWUDWDPRVৱOKRVVRIUHUHPGHDOJXPWLSRGHSHUWXUED©¥RSVLTXL£WULFD
mas os dados da investigação têm evidenciado o contrário na grande maioria dos
casos.
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Contudo, a informação acerca da saúde mental dos pais é relevante, sobretudo
se for contemplada e integrada na avaliação conjunta com os restantes factores de
Concretamente, é importante
determinar se existe, ou não,
qualquer tipo de tratamento, ou
acompanhamento de saúde mental e
se foi feito algum diagnóstico.

risco de carácter individual, familiar e social.
Convém, também, saber distinguir-se entre uma perturbação mental diagnosticada
e um estado de ânimo depressivo ou ansioso. A existência de doença mental
diagnosticada nos pais não parece ser um forte factor determinante para a

No caso de existir um diagnóstico,
há que averiguar se a pessoa está a
receber tratamento e apoio, o tipo
de comportamentos que manifesta
quando se encontra em crise, etc.. e se
existe uma relação entre o fenómeno
dos maus-tratos e a presença de
algum tipo de mal-estar psicológico,
ou sintomatologia depressiva, nos
pais, especialmente, quando envolve
reacções de hiperactividade e
hipersensibilidade a certos estímulos
relacionados com as crianças (Laheyet
al., 1984). Algumas investigações
detectaram nos mal tratantes
físicos uma maior tendência para a
impulsividade, a expressão de cólera e a
excitabilidade. Milner (1990) encontrou
nas mães mal tratantes níveis
elevados de inadequação, infelicidade e
baixa auto-estima.

prática de maus tratos. Com efeito, as estatísticas de casos de maus tratos, não
revelam uma grande percentagem de pais com patologia mental diagnosticada
como autores de maus tratos.
A capacidade intelectual GRVSDLVSRGHWDPE«PLQ৲XLUQDVFDSDFLGDGHVHHGXFD©¥R
GRVৱOKRV2VGDGRVGHPRQVWUDPTXHDPDLRULDGRVSDLVTXHW¬PDWUDVRFRJQLWLYR
ou mental Q¥R DEXVD ࣼVLFDPHQWH GRV ৱOKRV 'H 3DXO  $UUXDEDUUHQD  
1RHQWDQWRWDPE«PH[LVWHHYLG¬QFLDGHTXHRVSDLVFRPG«ৱFHVFRJQLWLYRVRX
atrasos de desenvolvimento, costumam apresentar comportamentos negligentes,
seguramente devido ao facto de terem GLࣼFXOGDGHV HP FRPSUHHQGHUHP as
QHFHVVLGDGHVHFDSDFLGDGHVGRVৱOKRVHJHUDUHPHVWUDW«JLDVDGHTXDGDVSDUDOLGDU
com os comportamentos da criança e/ou compreenderem, por exemplo, orientações
médicas verbais e escritas necessárias para a saúde da criança.
4.4.3.2. CAPACIDADES ASSOCIADAS À IDADE DOS PAIS OU CUIDADORES
A adolescência dos pais, em virtude da idade e fase de desenvolvimento, é
considerada um factor de risco, devido ao eventual stress de serem, ao mesmo
tempo, progenitores e adolescentes. Contudo, e para se compreender melhor a
relação entre ser pai adolescente e os maus tratos há que ter em conta uma série
de situações concomitantes como a pobreza, a falta de educação e o facto de se
tratar de uma família monoparental, entre outras7DPE«P«LPSRUWDQWHUH৲HFWLU
se sobre o modo como certas características da adolescência, nomeadamente a
falta de maturidade, a falta de experiência na assunção de papéis de adulto, a
QHFHVVLGDGHGHVHFHQWUDUQRVSUµSULRVLQWHUHVVHVHWFLQࣽXHPQDFDSDFLGDGH
parental.
A imaturidade psicológica pode ter um papel importante no despoletar de situações
GHPDXVWUDWRV&URFNHQEHUJ  DৱUPDTXHRVDGROHVFHQWHVDSUHVHQWDPPDLV
SUREOHPDVGRTXHRVDGXOWRVTXDQGRVHWUDWDGHFULDURVৱOKRV%HOVN\H9RQGUD
 LQGLFDPTXHDVP¥HVPDLVMRYHQVHPFRPSDUD©¥RFRPDVTXHW¬PPDLRU
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maturidade, manifestam um comportamento educativo menos competente. Não
obstante, os trabalhos preventivos, realizados com pais adolescentes, revelam
resultados promissores e positivos :ROIH :HUNHOH GHFRUUHQGRGHVWHV
dados a necessidade de uma aposta forte na prevenção primária junto destes
grupos e ao nível de apoios adequados que lhes promovam competências para um
GHVHPSHQKRHৱFD]GDVXDSDUHQWDOLGDGHSRVLWLYD
4.4.3.3. CAPACIDADE PARENTAL E EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À CRIANÇA
É importante recolher informação acerca da capacidade dos pais para resolverem
problemas e enfrentar possíveis situações de stress. A investigação nesta área
UHYHOD TXH RV SDLV FRP GLৱFXOGDGHV HP FXLGDU DGHTXDGDPHQWH GRV ৱOKRV não
dispõem de capacidades adequadas para enfrentar situações da vida quotidiana
0LOQHU 
No que respeita às capacidades dos pais para resolverem problemas familiares,
os estudos realizados indicam que as mães mal tratantes e negligentes revelam
um universo de respostas mais escasso e menos adequado para enfrentar
GLৱFXOGDGHVUHODFLRQDGDVFRPRVFXLGDGRVHDHGXFD©¥RGRVৱOKRV &HUH]R 
Assim, os pais negligentes WHQGHPDDFUHGLWDUTXHQ¥RSRGHPDOWHUDUHࣼFD]PHQWH
o decurso dos acontecimentos e que, portanto, também, Q¥RFRQVHJXHPLQࣽXLU
efectivamente nos cuidados e/ou na educaçãoGRVৱOKRV ۆIDOWDGHH[SHFWDWLYDV
positivas aprendida”).
Também é conveniente avaliar os recursos disponíveis (internos e externos) dos
SDLVSDUDHQIUHQWDUHPDVGLৱFXOGDGHVPDLVHVSHF¯ৱFDVGHcada etapa evolutiva
(por exemplo, fazer birras, não aceitar regras e limites, manifestações de autonomia
na adolescência…).
A avaliação dos recursos de que os pais dispõem para resolver os problemas
UHODFLRQDGRV FRP RV ৱOKRV « LPSRUWDQWH SRLV D LQYHVWLJD©¥R GHPRQVWURX TXH
por um lado, a tendência das mães negligentes para responder a qualquer tipo de
GLৱFXOGDGHGRVৱOKRV«DKHVLWD©¥RHQTXDQWRTXHRVSDLVTXHPDOWUDWDPৱVLFDPHQWH
RVৱOKRVFRVWXPDPUHVSRQGHUGHPRGRFRQVLVWHQWHFRPLUULWDELOLGDGHHDJUHVV¥R
:ROIH 1HVVHVHQWLGRXPGRVIDFWRUHVTXHSRGHSURSLFLDURVPDXVWUDWRVDRV
ৱOKRV«a falta de recursos ou capacidades dos pais para resolverem os problemas
UHODFLRQDGRVFRPRVVHXVFXLGDGRVHHGXFD©¥R :ROIH&HUH]R 
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2XWUD TXHVW¥R TXH DIHFWD D FRPSHW¬QFLD RX FDSDFLGDGH SDUHQWDO GL] UHVSHLWR ¢V
suas expectativas em relação à criança, o que pode ser perceptível no modo
como descrevem a criança e as características que atribuem ao seu bom, ou mau,
comportamento.
2V SDLV PDO WUDWDQWHV W¬P XPD percepção enviesada do comportamento dos
ৱOKRV 'LIHUHQWHV HVWXGRV LQGLFDP TXH RV SDLV DEXVLYRV WHQGHP PDLV D DWULEXLU
LQWHQ©¥R RX PDOGDGH DR FRPSRUWDPHQWR LQDGHTXDGR GRV ࣼOKRV %DXHU 
7ZHQW\PDQ:ROIH $O«PGLVVRRVSDLVPDOWUDWDQWHVFRVWXPDPter
H[SHFWDWLYDVQHJDWLYDVHPUHOD©¥RDRFRPSRUWDPHQWRGRVࣼOKRVFRVWXPDQGRY¬
ORVFRPRLQWHOHFWXDOPHQWHSRXFRDSWRV 5HLGHWDO HFRPRPDLVagressivos e
hiperactivos. Esta percepção ameaçadora dos estímulos infantis, associada à falta
de capacidade para lidar com o stress, provocam reacções agressivas.
Nos casos de abandono físicoYHULৱFRXVHTXHDVP¥HVQHJOLJHQWHVUHYHODPXPD
percepção distorcida dos sinais da criança e tendência para interpretar os sinais
H QHFHVVLGDGHV GR ৱOKR FRP EDVH QDV VXDV SUµSULDV QHFHVVLGDGHV &ULऔHQGHQ
 
8PDGDVUD]·HVDSRQWDGDVSDUDH[SOLFDUHVWDVIDOKDVGHSHUFHS©¥R«TXHHVWHV
pais têm um modelo de avaliação e interpretação do comportamentoGRVৱOKRV
que os impede de distinguir entre o comportamento adequado e inadequado e
reconhecer certos estados afectivos da criança 'H3D¼O $UUXDEDUUHQD 

Os pais mal tratantes costumam ser
pouco conhecedores das necessidades
e capacidades dos filhos em cada uma
das etapas evolutivas.
Este desconhecimento tende a
gerar expectativas irrealistas acerca
do comportamento dos filhos e,
consequentemente, a provocar, com
maior frequência, sentimentos de
incapacidade e conflito com as crianças,
que acabam por fazê-los perder o
controlo da situação, passando ao acto,
ou omissão intencional, e instalando-se
a situação de mau-trato.

Também convém avaliar se os pais conhecem as principais características
evolutivas da criança e as expectativas que têm em relação ao seu comportamento.
Alguns investigadores referem que os pais mal tratantes, em comparação com os
que não maltratam, costumam manifestar menos empatia com as necessidades dos
ৱOKRV$VVLPSRUH[HPSORDVP¥HVFRPHOHYDGRULVFRGHYLUHPDPDOWUDWDUnão
UHDJHPVLJQLৱFDWLYDPHQWHDRFKRURLQIDQWLO 0LOQHU:ROIH 'RPHVPR
modo, a presença, ou ausência, de empatia dos pais é um factor importante para
a avaliação da recuperabilidade, ou não, da sua competência parental (Barudy,

A capacidade empática dos pais é
apontada como uma das principais
dimensões que permitem avaliar o
grau de competência ou incompetência
parental e o grau de recuperabilidade
dessa incompetência. Esta avaliação
desta competência exigirá, portanto,
uma especial atenção, com recurso ao
método de observação das interacções
em vários contextos e situações!

 
Esta dimensão está associada à chamada inteligência emocional que, por sua vez,
está também associada à capacidade das pessoas controlarem as suas próprias
emoções e reconhecerem as dos outros *ROHPDQ   0DLV FRQFUHWDPHQWH
recolher informação sobre a inteligência emocional requer a compilação de dados

206

| Promoção e Protecção dos Direitos da Crianças |

relativos ao auto-controlo emocional, à facilidade para reconhecer as suas próprias
emoções e as dos outros, e de manifestar e expressar as suas emoções, etc.
4.4.3.4. MÉTODOS DE DISCIPLINA
Cada vez mais, a inteligência emocional
é considerada um factor de previsão da
adaptação e bem-estar.

Avaliar o tipo de disciplina praticada pelos pais implica recolha de dados que
permitam diagnosticar se essa disciplina é de cariz autoritário (imposição de
normas rígidas e recurso frequente a castigos), permissivo ou passivo (ausência
de normas de comportamento e de consequências perante o mau comportamento
da criança) ou inconsistente (quando se combina rigidez e severidade das normas
com disciplina de tipo permissivo).

Por disciplina entende-se o modo de
ensinar às crianças o que está certo e
o que está errado, o que constitui um
direito seu.
As crianças necessitam que lhes
ensinem normas e regras concretas
para saberem o que devem fazer e o
que se espera delas.

4.4.3.5. COMPORTAMENTOS ADITIVOS
Como em qualquer outra característica dos pais, a dependência de consumo de
álcool, drogas e outras dependências (e.g. ludopatias) tem interesse na medida em
que esta conduta esteja a afectar, ou afecte, a qualidade dos cuidados que são
dispensados à criança. E é precisamente nesse aspecto que se deve insistir nesta
fase de recolha de informação.

Alguns pais revelam dificuldades
em controlar o comportamento dos
filhos, porque impõem uma disciplina
excessivamente permissiva ou punitiva.
As famílias mal tratantes
caracterizam-se, geralmente, pela
aplicação de um estilo de disciplina do
tipo autoritário, ou punitivo, aplicado de
modo inconsistente (Cerezo, 1992).

Segundo os estudos realizados, os problemas de álcool e outras drogas parecem
estar mais relacionados com o mau trato físico e o abandono físico :ROIH 
Em concreto, relativamente à dependência do álcool, alguns estudos indicam que
cerca de 38% dos pais maltratantes sofreram de problemas de álcool em algum
momento da sua vida 'H3D¼O $UUXDEDUUHQD 

1. Na presença de comportamentos
aditivos por parte dos pais, é
fundamental avaliarem-se as
tentativas realizadas para se
resolver o problema, através dos
recursos de saúde, ou outros, e
quais os resultados obtidos.
2. Se existir algum problema de adição
é necessário saber-se até que ponto
este afecta, ou não, os cuidados a
prestar à criança, a vários níveis,
bem como saber-se se o mesmo
está a ser resolvido por alguma via.
3. Convém ainda recolher-se
informação nomeadamente, sobre
o início e a evolução do problema, os
progressos, as possíveis recaídas,
a consciência, o reconhecimento
do problema, os contactos com os
outros serviços de apoio, avaliar a
probabilidade de recuperação em
tempo útil para a criança, etc.

4.4.3.6. HISTÓRIA DE CONDUTA VIOLENTA, ANTI-SOCIAL OU DELITUOSA
As investigações relacionadas com esta variável indicam a existência de dois
extremos de traços psicopatológicos relacionados com os maus tratos contra as
FULDQ©DV8PGRVH[WUHPRVHVW£UHODFLRQDGRFRPXPDpersonalidade impulsivaagressiva-psicopática, que impossibilita o controlo dos impulsos agressivos
(Dietrich HWDO EDL[DWROHU¤QFLD¢IUXVWUD©¥R +DLQV HVFDVVDDWHQ©¥R
DRৱOKRHWUDWDPHQWRUHSUHVVLYR 5HLGHWDO SRXFDFRPXQLFD©¥RHHVFDVVDV
FRQGXWDV IDFLOLWDGRUDV 'LVEURZ HW DO   FµOHUD 6SLQHऔD   DQVLHGDGH
DJUHVV¥R (JDODQGHWDO ULJLGH]HLQ৲H[LELOLGDGH (JHODQGHWDO 2XWUR
extremo seria representado pela personalidade depressivo-passiva, com traços
DVVRFLDGRV D GHSUHVV¥R 6FRऔ   LQFDSDFLGDGH GH FULDU XP Y¯QFXOR VHJXUR
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FRPRৱOKRSRUIDOWDGHFRQৱDQ©DHPVLPHVPR 3ROORFN 6WHHOH IDOWDGH
HPSDWLD .XJOHU HWDO VHQVD©¥RGHWULVWH]DHLQXWLOLGDGHDSDWLD +XQWHUHW
DO EDL[DDXWRHVWLPDHVHQVD©¥RGHLQVXৱFL¬QFLD /DZVRQ +D\V 
4.4.3.7. HISTÓRIA PESSOAL DE MAUS TRATOS DOS PAIS
Esta dimensão refere-se à história familiar, aos modelos de educação, às relações que
RVSDLVHVWDEHOHFHUDPFRPDVSULQFLSDLVৱJXUDVGHYLQFXOD©¥RHDRWLSRGHGLVFLSOLQD
recebida.
A transmissão intergeracional dos maus tratos foi considerada um dos principais factores
que explicam a génese das situações de maus tratos. Contudo, os dados das investigações
PRVWUDP TXH HPERUD D PDLRULD GRV SDLV TXH Q¥R WUDWDP DGHTXDGDPHQWH RV ৱOKRV
tenham histórias de maus tratos, existem pais com histórias familiares de maus tratos
TXHPHVPRDVVLPWUDWDPRVৱOKRVGHPRGRDGHTXDGRHTXHHPGHৱQLWLYRFRQVHJXLUDP
URPSHURFLFORLQWHUJHUDFLRQDO 'H3D¼O $UUXDEDUUHQH*µPH] 'H3D¼O 
8PD OLQKD GH LQYHVWLJD©¥R UHOHYDQWH QHVWD £UHD GHVWDFD D H[LVW¬QFLD GH SDGU·HV
comportamentais entre gerações, no que se refere à utilização da violência para com
RV ৱOKRV (VWHV SDGU·HV PDQLIHVWDPVH QRV PDXV WUDWRV DRV ৱOKRV QD XWLOL]D©¥R GR
castigo inconsistente, na retirada de afecto e rejeição. E, por sua vez, estão associados a
SRVWHULRUHVFRQGXWDVDQWLVRFLDLVGRVৱOKRV
Existem, ainda, poucos estudos longitudinais que analisem o tema da transmissão
LQWHUJHUDFLRQDO 0DUWLQ H (OPHU   GHSDUDUDPVH FRP XP JUXSR GH DGXOWRV TXH
receberam maus tratos na infância e apresentavam autonomia limitada e poucas
FDSDFLGDGHV SDUD VXSHUDU FRQ৲LWRV QD VXD YLGD HQTXDQWR RXWURV PDQWLQKDP RV VHXV
empregos e tinham famílias e relações sociais aceitáveis.

4.4.4. CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE SÓCIO-FAMILIAR
Nesta dimensão, incluem-se os seguintes factores
 ی,QWHUDF©¥RSDLVFULDQ©D
 ی5HOD©¥RFRQMXJDO
& یRQGL©·HVKDELWDFLRQDLV
) یRQWHVGHDSRLRVRFLDO
 ی6LWXD©¥RVRFLRHFRQµPLFD
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4.4.4.1. INTERACÇÃO PAIS/CRIANÇA
1. Nas famílias em que existem
maus-tratos contra as crianças
destaca-se a baixa frequência de
comportamentos positivos dirigidos
às crianças, assim como uma menor
interacção e comunicação com os
filhos em geral.
2. Observa-se que os pais elogiam
e reforçam menos os filhos e
manifestam-lhes menos afecto
(Milder, 1999).
3. Os pais mal tratantes comunicam
um maior número de ordens aos
filhos (Cerezo, 1992).
4. Os pais mal tratantes manifestam,
habitualmente, um comportamento
inconsistente perante a conduta dos
filhos, respondendo de uma maneira
arbitrária reagindo de forma
geralmente, de forma negativa a
comportamentos adequados da
criança, por vezes, ignorando-os ou
desvalorizando-os(D’Ocon, 1994).

Neste domínio das relações familiares é conveniente recolher informação sobre
DVSHFWRVFRQFUHWRVWDLVFRPR
2 Q¯YHO RX D IUHTX¬QFLD GH LQWHUF¤PELRV RX LQWHUDF©·HV SDLVࣼOKRV (por
H[HPSOR LQGLIHUHQ©D SDVVLYLGDGH SHUDQWH DV VROLFLWD©·HV GR ৱOKR SRXFR
tempo dedicado ao brincar juntos, etc.),
O tipo/natureza das interacções SRU H[HPSOR VH V¥R SUHGRPLQDQWHPHQWH
FRQ৲LWXRVDVHYLROHQWDVDIUHTX¬QFLDGHFRPSRUWDPHQWRVSRVLWLYRVVHH[LVWH
XPDUHMHL©¥RH[SUHVVDGRৱOKRPDQLIHVWDGDDWUDY«VGRFRPSRUWDPHQWRQ¥R
verbal, ou verbal, com desvalorização frequente da criança, ou excessiva
intromissão do cuidador, por exemplo, com demasiadas ordens e exigências
Q¥R DGHTXDGDV ¢ LGDGH GD FULDQ©D H[LVW¬QFLD GH SDGU·HV GH FRQGXWDV
LQFRQVLVWHQWHV H DPELYDOHQWHV EDL[D IUHTX¬QFLD GH UHIRU©RV GDV FRQGXWDV
adequadas da criança…
8PDVSHFWRPXLWRUHOHYDQWHDGHVWDFDUQHVWHSRQWR«RWLSRGHYLQFXOD©¥RTXHVH
HVWDEHOHFHHQWUHRVSDLVHDFULDQ©D2tipo de vinculação afectiva entre pais e a

A falta de apego por parte dos pais
pode resultar em negligência e
abandono das crianças (Barudy, 1998).

criança assegura, ou não, a protecção da criança.
Isto Q¥RVLJQLࣼFD que a SHVVRDFRPVLJQLࣼFDGRGHYLQFXOD©¥R para a criança tenha
de ser adequada e protectoraSDUDTXHDYLQFXOD©¥RVHHVWDEHOH©DDH[SHUL¬QFLD
clínica demonstra que as crianças podem vincular-se aos pais, mesmo quando
HVWHVDVDJULGHPৱVLFDPHQWHHRXDVWUDWDPFRPQHJOLJ¬QFLD
4.4.4.2 RELAÇÃO CONJUGAL
Nesta dimensão é importante recolherem-se dados que permitam avaliar o
tipo de relação conjugal SRU H[HPSOR VH « FRQ৲LWXRVD H RV SURJHQLWRUHV HVW¥R
tão concentrados na sua relação que não podem atender, adequadamente, às
QHFHVVLGDGHVGRVৱOKRVRXVHSHORFRQWU£ULRDUHOD©¥R«XPDIRQWHGHDSRLRSDUD
ao exercício de uma parentalidade positiva.
$ H[LVW¬QFLD GH FRQ৲LWR HQWUH RV SDLV SRGH VHU XPD GDV H[SHUL¬QFLDV PDLV
GHVWUXWLYDVSDUDREHPHVWDUGDFULDQ©D2FRQࣽLWR entre os pais coloca a criança,
simultaneamente, na posição de testemunha e de uma das partes envolvidas
na desintegração da relação de duas pessoas a que se encontra estreitamente
vinculada 6KDৰHU FDXVDQGROKHVHQWLPHQWRVFRQIXVRVHDPELYDOHQWHV
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Relativamente a esta dimensão, convém, também, avaliar as situações de
monoparentalidade e o modo como esta pode afectar o adulto no seu cuidado com
1. Avaliar o tipo de estrutura da
unidade familiar é fundamental,
já que as estatísticas têm
demonstrado que se observa
um maior número de famílias
monoparentais (geralmente mães
sozinhas) com problemas de maustratos.
2. No entanto, estas situações de
perigo para a criança parecem
estar mais relacionadas com o
isolamento, a falta de estatuto e o
elevado stress que estas famílias
têm que enfrentar.
3. A ausência de apoios no
desempenho do papel parental
assumido por um só progenitor
está, por vezes, associado a
importantes problemas de natureza
económica, laboral, etc., que
afectam os cuidados prestados às
crianças.

a criança.
4.4.4.3. CONDIÇÕES HABITACIONAIS
Também é aconselhável avaliar as condições da habitação, que podem afectar a
SURWHF©¥RGDFULDQ©D$VVLPSRUH[HPSORFRQY«PYHULৱFDUVHRGRPLF¯OLRcumpre
DVFRQGL©·HVGHVHJXUDQ©DVXࣼFLHQWHV para se prevenirem determinados acidentes
domésticos (localização de tomadas, colocação de vedações e gradeamentos em
janelas que dão para o exterior, acesso a produtos químicos e farmacêuticos…).
E saber se cumprem as condições básicas de higiene para prevenir doenças
(existência de sanitários e condições para o asseio pessoal, limpeza geral da casa,
colocação de caixotes do lixo, etc.).
A organização e distribuição dos espaços é também um factor importante para

Não obstante, os estudos mais
recentes indicam que a estrutura
familiar tem pouca relação com a
adaptação e bem-estar da criança.
Assim, por exemplo, os filhos de
famílias monoparentais apresentam
uma conduta mais adequada do que
os de algumas famílias com uma
estrutura biparental mas conflituosa.

o desenvolvimento adequado da criança (sobrelotação, existência de portas, ou
outros meios de separação entre compartimentos para preservar a privacidade…).
4.4.4.4. FONTES DE APOIO SOCIAL
Para muitas pessoas, uma das principais fontes de apoio social é a família
alargada. Não obstante, esta relação, também, pode ser um factor de stress. Existem

O principal factor a analisar é a
qualidade da relação familiar, porquanto
é o que está mais directamente
relacionado com o bem-estar da
criança.

famílias que longe de encontrar na sua família de origem, apoio e protecção,
PDQW¬P UHOD©·HV GH DOWD FRQࣽLWXDOLGDGH que podem interferir no cuidado que
SUHVWDPDRVৱOKRV
Por isso, é conveniente recolher informação sobre o tipo de relação (qualidade
e frequência), actualmente, existente com a família alargada, para se avaliar
o grau apoio sentido/percepcionado e/ou o stress derivado da ausência desse
DSRLRRXGDH[LVW¬QFLDGHFRQࣽLWRV.
Na maior parte das situações, o apoio da família alargada (avós, tios…) VLJQLࣼFD
uma fonte de diminuição do stress. Mas há estudos que indicam que nos casos de
pessoas, com elevados níveis de stress, se a única fonte de apoio com que contam
é a do parentesco, ou da família de origem, isso pode gerar maiores níveis de
YLRO¬QFLDIDPLOLDU *DUEDULQRHWDO 
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Também é importante reunir informação sobre o apoio social extra-familiar com
que a família conta, tanto o de carácter formal (serviços sociais, escola, associação
de vizinhos…), como os de carácter informal (amigos, vizinhos…).
8PDSHVVRDFRQVLGHUDVHisolada quando não tem contactos com a comunidade
em que vive, carece de amigos e as únicas relações sociais que tem são-lhe
Muitos estudos indicam que o
isolamento social tem repercussões
negativas nas relações pais-filhos
(Gracia & Musitu, 1993).

adversas. Com base nos seus estudos sobre famílias “PXOWLVWUHVVDGDV”, Wahler
  SURS¶V R WHUPR ۆinsularidade”, considerando mães isoladas as mulheres
que manifestam escassez de contactos sociais com amigos, ou quando os têm são
de carácter adverso, e cujos contactos são, na sua maior parte, estabelecidos com
familiares ou funcionários dos serviços sociais.
As mães isoladas, fechadas no seu próprio mundo, não têm modelos sociais de
educação a imitar, o que as leva a centrarem-se nas suas próprias convicções
H DSWLG·HV QR TXH WRFD ¢ HGXFD©¥R GRV ৱOKRV $VVLP D necessidade de apoio
social da família é um SRQWRࠫDYH para o desenvolvimento de modelos de
conduta apropriados e funcionais, bem como para a escolha de iniciativas que
promovam as competências necessárias ao desempenho de uma parentalidade
positiva.
É, igualmente, importante recolher informação sobre o meio ambiente que
rodeia a família, avaliando-se se esta vive num bairro com recursos (sociais,

Uma vizinhança hostil, violenta,
socialmente empobrecida, contribuirá
para que as piores características dos
seus moradores aflorem à superfície;
pelo contrário, um contexto amistoso,
que oferece apoios, certamente
que compensará as tendências, ou
características, negativas de alguns
pais.

lúdicos, culturais, etc.) ou se, pelo contrário, se trata de um bairro desfavorecido ou
deprimido (com elevado índice de delinquência, toxicodependência, violência…) e
sem recursos de apoio à família.
ठDQGRRmeio ambiente não dá protecção, ou existem carências, gera-se stress
e, então, é mais provável que as capacidades necessárias para atender às crianças
VHYHMDPPDLVFRPSURPHWLGDV *DUEDULQRH(FKHQURGH 
4.4.4.5. SITUAÇÃO ECONÓMICA
Igualmente importante é a recolha de informação sobre os recursos económicos
da família (rendimentos, situação laboral, gestão dos rendimentos, etc.).
2 IDFWRU TXH VXUJH HP PDLV HVWXGRV FRPR SURYRFDGRU GH stress na família é o
estatuto socio-económico dos pais. Muitos estudos consideram a pobreza um dos
factores precipitantes de episódios de maus tratos contra as crianças. Diferentes
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estudos associam os baixos rendimentos económicos dos pais à aplicação de
técnicas de disciplina autoritárias e punitivas, para além de mostrarem um
comportamento mais negligente.
Todavia, muitos estudos criticaram a associação da pobreza aos maus tratos,
alegando que os resultados estão em certa medida enviesados.
As famílias com baixos recursos económicos são controladas e bem conhecidas
pelos organismos sociais, os quais lhes oferecem ajudas de diversos tipos. Este
Comprovou-se que os problemas
de relações na família e, nos casos
extremos, os problemas de maustratos, ocorrem em todas as classes
sociais.

conhecimento facilita a possibilidade de controlar as práticas educativas das
GLWDV IDP¯OLDV SRGHQGR TXDOLৱF£ODV PDLV I£FLO H IUHTXHQWHPHQWH FRPR PDO
tratantes.
4.4.4.6 MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA E DISPONIBILIDADE PARA A
INTERVENÇÃO

A capacidade que os pais têm
de reconhecer a sua própria
responsabilidade na situação de
perigo em que a criança se encontra é
apontada como um dos factores mais
relevantes para organizar qualquer
programa de reabilitação familiar.

A atitude e motivação dos pais em relação à mudança é uma dimensão muito
importanteHPUHOD©¥R¢TXDOQ¥R«SRVV¯YHOGLVSRUGHGDGRVGHৱQLWLYRVGXUDQWH
o processo de recolha de informação. Contudo, no início desta fase já se podem

Factores cruciais para se avaliar
o possível sucesso, ou não, da
intervenção prevista.
1. Avaliar se os pais reconhecem a
importância da sua participação
e co-responsabilização na
intervenção para a resolução do
problema;
2. Avaliar até que ponto os pais
estão dispostos a colaborar na
operacionalização das soluções
planeadas;
3. Avaliar em que medida os pais
manifestam o desejo de mudança
e solicitam ajuda, ainda que velada;
em geral, sempre que existe um
pedido, mais ou menos formalizado,
e/ou um consentimento expresso,
por parte dos pais/cuidadores,
as possibilidades de trabalho
com a família são maiores; daí
a importância da qualidade da
relação que com eles se consegue
estabelecer;
4. Avaliar que apoios e recursos
específicos e especializados os
próprios pais necessitam que lhes
sejam facultados para, com sucesso,
poderem concretizar as soluções
planeadas para a protecção e
segurança da criança.

conhecer algumas variáveis que lhe estão associadas, nomeadamente, a percepção
e consciência do problema, a motivação para a mudança, o grau de colaboração
FRPRVSURࣼVVLRQDLV.
Neste sentido, há que recolher informação acerca da consciência e percepção que
os pais têm das necessidades insatisfeitas, ou dos danos emocionais e/ou físicos,
causados à criança.
A PRWLYD©¥R GRV SDLV SDUD PXGDU R VHX HVWLOR GH UHOD©¥R FRP RV ࣼOKRV e,
consequentemente, quererem desempenhar um papel e cuidados parentais
adequados é fundamental para se avaliar, também, o prognóstico da situação face
DTXDOTXHUDFWXD©¥RSRUSDUWHGRVSURৱVVLRQDLV
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4.5 ACORDO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO EFECTUADO PELAS
COMISSÕES
Recolhida toda a informação essencial, proceder-se-á à avaliação do grau de perigo
da criança. Nos casos de sinalização por parte das ECMIJ o processo de avaliação
incluirá o estudo e análise do(s) relatório(s) e documentos recepcionados. A
análise incidirá, fundamentalmente, sobre os dados relativos aos factores de risco
e protectores ou compensatórios, à probabilidade de recidiva, e ao potencial
de mudança da situação familiar, bem como ao prognóstico da situação. A
CPCJ poderá, caso haja necessidade, solicitar, ainda, outros relatórios técnicos
psicológicos, sociais, de saúde ou pedagógicos para o seu conhecimento cabal das
circunstâncias da criança e das capacidades da sua família para proteger e cuidar
das suas necessidades.
'HVWDIRUPDHVWDUVH£HPFRQGL©·HVGHHODERUDUXPDKLSµWHVHMXVWLৱFDWLYDGD
VLWXD©¥RGHPDXVWUDWRVDYDOLDGDHGHUHVROYHUY£ULDVTXHVW·HVQRPHDGDPHQWH
ُ QHFHVV£ULRVHSDUDURXQ¥RDFULDQ©DGRVHXQ¼FOHRGHFRQYLY¬QFLD"6H
VLPHPTXHFRQGL©·HV" HJIDP¯OLDDODUJDGD"SHVVRDLGµQHD"IDP¯OLDGH
DFROKLPHQWR",QVWLWXL©¥R" (HPTXHHVSD©RWHPSRUDO HJDFXUWRSUD]R"$
P«GLRRXORQJRSUD]R "SRVV¯YHODUHLQWHJUD©¥RQDVXDIDP¯OLD"

1. A concepção da Intervenção para
a solução de uma situação de
perigo em consonância com a
medida aplicada implica sempre
a elaboração de um APP, ou
seja, de um conjunto de acções
estabelecidas entre os subscritores,
susceptíveis de avaliação;
2. A CPCJ será sempre a entidade
responsável pela concepção,
desenvolvimento, acompanhamento
e revisão do APP, sem prejuízo
dos actos concretos de execução
da medida serem praticados, sob
aquele acompanhamento, por
outras entidades comprometidas
também no APP.

ُ $FULDQ©DHQFRQWUDVHQXPDVLWXD©¥RGHHOHYDGRSHULJR"2XGHP«GLRRX
EDL[RSHULJR"1XPDVLWXD©¥RGHSURJQµVWLFRIDYRU£YHO"2XGHVIDYRU£YHO"
A avaliação da situação de perigo, e respectiva intervenção, deverão basearse em ferramentas teóricas e técnicas, bem como em critérios e procedimentos
HVSHF¯ৱFRV
8P SURFHVVR GH DYDOLD©¥R HৱFD]H DGHTXDGR GD IDP¯OLDH GD FULDQ©DSHUPLWLU£
realizar um Acordo de Promoção e Protecção, neste guia designado por APP, que
VHMDUHDOLVWDHTXHSRWHQFLHDVDWLVID©¥RHৱFD]GDVQHFHVVLGDGHVGDFULDQ©D6HR$33
não responder à satisfação das necessidades da criança, dever-se-á revê-lo, mesmo

Artigo 5.º e 6.º do Decreto-Lei
n.º12/2008, de 17 de Janeiro Regulamentação medidas em meio
natural de vida.

DQWHVGRWHPSRP£[LPRSUHYLVWRSDUDDUHYLV¥R PHVHV UHYHQGRLJXDOPHQWH
e alterando, ou não, a medida de protecção adoptada, bem como outras decisões
tomadas aquando da elaboração do APP.

Artigo 55.º, artigo 56.º e artigo 57.º
relativo ao APP da LPCJP.
Anexo D

$HVWUXWXUDHDYDOLD©¥RGR$33VHU¥RHIHFWXDGRVQDVVHJXLQWHVFRQGL©·HV

Ponto 3.7 Figura 14.

 ی6HU¥R HVWUXWXUDGRV em função da hipótese colocada, na fase de avaliação,
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relativamente às causas ou factores que provocam e/ou mantêm a situação
de maus tratos, promovendo a rentabilização dos recursos locais disponíveis
SDUDUHVSRQGHUHP¢VQHFHVVLGDGHVGHWHFWDGDV
 ی$CPCJ poderá incluir, ou não, total ou parcialmente, a proposta elaborada
pelas ECMIJQRFDVRGHHVWDWHUVLGRDSUHVHQWDGD
 ی$V LQWHUYHQ©·HV GH RXWURV SDUFHLURV VRFLDLV SRGHU¥R VHU GHWHUPLQDGDV H
determinantes na concepção inicial do APP, ou incluídas ou determinadas,
SRVWHULRUPHQWHGXUDQWHWRGRRSURFHVVRGHLQWHUYHQ©¥RHIROORZXS
A concepção da intervenção será dada a conhecer a WRGRV RV SURࣼVVLRQDLV GDV
ECMIJ envolvidos e/ou a envolver para a sua implementação, desenvolvimento,
monitorização e avaliação, com o objectivo de se promover o consenso, a
coordenação e a co-responsabilização entre todos os agentes intervenientes em
cada caso.
Considera-se recomendável a organização de sessões de trabalho periódicas, entre
DVHTXLSDVSURৱVVLRQDLVGDVECMIJ e a CPCJ, para a monitorização e avaliação da
operacionalização do APP, através do seu Plano de Intervenção (PI).
2VHOHPHQWRVTXHR$33GHYHU£LQFOXLU
$LGHQWLࣼFD©¥RGRPHPEURGD&RPLVV¥R5HVWULWD&RRUGHQDGRUGR3URFHVVR

Artigos 55.º, 56.º e 57.º da LPCJP

$medida aplicada
Objectivos da intervençãoHVSHFLৱFDQGRDVXDৱQDOLGDGHHDVPXGDQ©DVTXH
se pretendem observar (e.g. a reintegração familiar e a utilização pelos pais
GHRXWURVP«WRGRVGHGLVFLSOLQDDOWHUQDWLYRV¢SXQL©¥RFRUSRUDORUHJUHVVR¢
IUHTX¬QFLDHVFRODU 
Intervenções e recursos necessários para superar a situação de perigo,
HVSHFLࣼFDQGR
ی,QWHUYHQ©·HVHUHFXUVRVDQ¯YHOVRFLDOIDPLOLDUGHVD¼GHHHGXFDWLYRFRP
indicação das necessidades e objectivos prioritários, das intervenções
SODQLৱFDGDVSDUDRHIHLWRDVVLPFRPRGRSDUFHLURHQWLGDGHHLQWHUORFXWRU
responsável por cada uma delas, incluindo, se necessário, os compromissos
da própria família da criança. A decisão sobre os termos da intervenção a
consagrar no APP é da competência da CPCJ, porém em diálogo construtivo
com as ECMIJDTXHPFRPSHWHDSU£WLFDGRVDFWRVFRQFUHWRV
ی,QWHUYHQ©·HVSULRULW£ULDV
Calendarização da intervenção, em função do objectivo de intervenção
VHOHFFLRQDGR

Artigo 60.º e Artigo 61.º da LPCJP
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یठDQGRRREMHFWLYRIRUDUHXQLৱFD©¥RIDPLOLDUGHWHUPLQDUVH£RPRPHQWR
de regresso da criança à família, tentando que não ultrapasse um ano e
nunca os 18 meses, legalmente previstos, excepto na medida de colocação
em instituição cujo prazo é o que constará no seu APP.
Coordenação com outros agentes envolvidos na intervenção£UHDVRFLDO
área educativa, de saúde, policial, outros serviços especializados, etc.
A coordenação entre a CPCJ e as ECMIJ que operacionalizam o APP e
respectivo PI ou PP é um aspecto que tem especial relevância para o sucesso
de intervenção. Em todos os casos, a coordenação entre todos os agentes
LQWHUYHQLHQWHV HVWDEHOHFHUVH£ FRP EDVH QR REMHFWLYR ৱQDO GD LQWHUYHQ©¥R
considerada para cada caso concreto e estará centrada na CPCJ, a quem
FRPSHWHRDFRPSDQKDPHQWRGDH[HFX©¥R
)ROORZXS da intervenção, determinando datas de revisão e avaliação de
REMHFWLYRV GDWDV GH UHXQL¥R FRP RV VHFWRUHV SURৱVVLRQDLV RX SURJUDPDV
¦ IKHLK IIÝ ÿ H
intervenção em rede, por forma a evitar
a sobreposição de actuações tendo
em conta os princípios da intervenção
referidos no ponto 3.7

projectos envolvidos.
As declarações de consentimento ou de não oposição.

4.6 ASPECTOS LEGAIS A TER EM CONTA NALGUNS PROCEDIMENTOS
ADOPTADOS PELAS ENTIDADES COM COMPETÊNCIA EM

Artigo 5º alínea c) , artigo
91º e 92º da LPCJP

MATÉRIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE NO ÂMBITO EDUCATIVO,
PELAS COMISSÕES DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS E NA
ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
4.6.1. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA
A LPCJPWHPSUHYLVWDVGXDVVLWXD©·HVGLVWLQWDVURGÊNCIA e EMERGÊNCIA
As situações de urgência só têm lugar quando
 ی+£ SHULJR actual ou iminente para a vida ou para a integridade física da
criançaHYHULৱFDVHoposição dos detentores das responsabilidades parentais
ou de quem tenha a guarda de facto da criança .
Nas situações de urgência
 یNão há aplicaçãoGHPHGLGDGHSURPR©¥RHSURWHF©¥RSHODV&3&-K£VLPXPD
acção imediata e célere tendente à protecção da criança que é, à posteriori,
HYHQWXDOPHQWHFRQৱUPDGDSHOR7ULEXQDOTXHSDVVDDVHUFRPSHWHQWHSDUDD
intervenção.
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As situações de emergência podem ter lugar quando
[( یLVWDXPqualquer perigo, inclusivamente psicológico
& یXMDJUDYLGDGHQ¥RVHMDGHPROGHDJHUDUXPSHULJRLPLQHQWHHJUDYHTXH
OHJLWLPHRUHFXUVRDRSURFHGLPHQWRGHXUJ¬QFLD
 ی3RGH WDPE«P FRQVLGHUDUVH VLWXD©¥R GH HPHUJ¬QFLD D H[LVW¬QFLD GH SHULJR
actual ou iminente para a vida ou integridade física da criança, caso não se
YHULৱTXH D RSRVL©¥R GRV GHWHQWRUHV GDV UHVSRQVDELOLGDGHV SDUHQWDLV RX GH
quem tenha a guarda de facto.
Nas situações de emergência
 ی3RGHVHLQWHUYLUVHSUHVWDGRRFRQVHQWLPHQWRHYHULৱFDGDDQ¥RRSRVL©¥RGD
Art.37º da LPCJP. Note-se que as
medidas provisórias são aplicáveis
não só nas situações de emergência
mas também enquanto se procede ao
diagnóstico da criança e à definição do
seu encaminhamento subsequente

FULDQ©D
 ی2SURFHVVRGHSURPR©¥RHSURWHF©¥RFRQWLQXDSRLVDFRUUHUWHUPRV
 ی3RGH VHU DSOLFDGD PHGLGD provisória SDUD FRORFDU ৱP DR SHULJR D TXH D
criança esteja a ser submetida, com vista à sua protecção, evitando-se desta
IRUPDPDLVGDQRVSUHVHQWHVRXIXWXURVSDUDDFULDQ©D
 ی$PHGLGDSURYLVµULDDSOLFDGDHPVLWXD©¥RGHHPHUJ¬QFLDQ¥RSRGHSURORQJDU
se por mais de seis meses e é obrigatoriamente revista.
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4.6.2 PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA
࠭ىDQGRH[LVWDSHULJRDFWXDORXLPLQHQWHSDUDDYLGDRXLQWHJULGDGHI¯VLFDGD
criança e haja oposição dos detentores do poder paternal ou de quem tenha a
guarda de facto, qualquer das entidades referidas no artigo 7º da LPCJP(ECMIJ),
ou as CPCJ, tomam as medidas adequadas para a sua protecção e solicitam a
Artigo 91.º, n.º 1 da LPCJP
Artigo 5.º. alínea c) da LPCJP

intervenção do Tribunal ou das entidades policiais”

Situação de Urgência
“A situação de perigo actual ou eminente para a vida ou integridade física da

Até à data estão fora do âmbito
de intervenção no procedimento
de urgência as situações de perigo
psicológico ou emocional para a criança.

criança”.
4.6.2.1 - REQUISITOS PARA A INTERVENÇÃO:

A oposição abrange as manifestações
meramente verbais, expressivas da
intenção de não permitir o contacto
com a criança, bem como a prática
de actos que impeçam a intervenção,
nomeadamente, manter a criança em
situação de reclusão não permitindo o
acesso à mesma.

3DUD SRGHUPRV DৱUPDU TXH HVW¥R UHXQLGDV DV FRQGL©·HV SDUD DFFLRQDU XP
Procedimento de Urgência, devem observar-se cumulativamente os seguintes
requisitos
 یठHRSHULJRVHMDactual ou iminente
 یठHH[LVWDSHULJRSDUDDvida ou para a integridade física da criança.

Ponto 3.7

 یठHH[LVWDoposição dos pais.
PERIGO ACTUAL OU IMINENTE
(QWHQGHVHSRUperigo actual o já existente no momento em que se coloca a
QHFHVVLGDGHGHLQWHUYHQ©¥RLPHGLDWD
&DUDFWHUL]DVHFRPRSHULJRiminente a situação de perigo que está em vias de
ocorrer com toda a probabilidade, num momento próximo.
ठHU XPD TXHU RXWUD VLWXD©¥R DSHODP ¢ SDUWLFXODU DWHQ©¥R GR SURৱVVLRQDO QD
detecção dos sinais sérios que, com relevância e credibilidade, possam indiciar
que a criança está efectivamente numa situação de perigo, (para a vida ou para
a integridade física) sob pena de provocar um dano sério na criança sem motivo
MXVWLৱF£YHO
A situação de urgência que legitima a intervenção conducente a um procedimento
de urgência pode ocorrerKDYHQGR
 ی3URFHVVRGHSURPR©¥RHSURWHF©¥RLQVWDXUDGRQDCPCJ
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 ی3URFHVVRMXGLFLDOGHSURPR©¥RHSURWHF©¥R
 ی6LQDOL]D©¥RVREUHGHWHUPLQDGDFULDQ©DQRVVHUYL©RVGRMP
1. O procedimento de urgência não
é uma MPP, mas sim o meio
relevante para a protecção imediata
da criança em situação de perigo
actual, ou iminente, para a vida ou
para a integridade física.
Ā¦   ÝHLK   Þ KHþILoIþÛÛÛ
a correr termos sobre a criança em
situação de perigo iminente.
!Ā¦   ÝHLK   Þ KH
consentimento para a intervenção
prestado no âmbito de qualquer
PPP, quando este exista, ou que
exista consenso para a intervenção
legitimadora da intervenção das
ECMIJ.
4. As situações de perigo psicológico,
ou emocional, não legitimam o
recurso a um procedimento de
urgência.
5. Antes de sinalizar, ou intervir
num procedimento de urgência,
certifique-se de que existem
sinais sérios de que a criança está,
efectivamente, em perigopara a vida
ou para a integridade física.

 ی6LWXD©¥RGHIDFWRHPDFRPSDQKDPHQWRQR¤PELWRGHXPDECMIJ
Fora de qualquer PPP, nomeadamente, por não existir qualquer sinalização
relativamente à criança ou conhecimento de qualquer facto referente à mesma
perante as ECMIJ.
4.6.2.2. LEGITIMIDADE PARA A INTERVENÇÃO
Perante uma situação de perigo urgente podem e devem intervir as seguintes
entidades
DठDOTXHUHQWLGDGHFRPFRPSHW¬QFLDHPPDW«ULDGHLQI¤QFLDHMXYHQWXGH
b. As comissões de protecção de crianças e jovens
c. As autoridades policiais
G2V7ULEXQDLV

São desaconselháveis as situações
em que, tomando contacto com uma
realidade de perigo para a criança, ou
com a iminência desta vir a ocorrer, as
entidades ao invés de agir, estabelecem
contactos, com a CPCJ para que
membros daquela vão em auxílio da
criança.
Este procedimento para além de não
ser célere e imediato pode vir a retardar
a intervenção deixando a criança numa
situação de extrema fragilidade ou até
mesmo de maior perigo.

A iniciativa da intervenção caberá em alternativa à entidade que estiver mais
próxima da situação de perigo ou que estiver melhor posicionada para agir
protegendo a criança. Se uma ECMIJ tem conhecimento de que qualquer criança
está numa situação de perigo para a vida ou integridade física ou que esse perigo
está na iminência de ocorrer, deve, de imediato, accionar a sua intervenção para
FRORFDUৱPDRSHULJRRXREVWDUDTXHRPHVPRRFRUUD
2FULW«ULRGDRSRUWXQLGDGHGHLQWHUYHQ©¥RHGDHQWLGDGHTXHDGHYHUHDOL]DUGHYH
ser sempre o da resposta imediata, em tempo útil relativamente às características
da situação, assegurando a protecção imediata da criança. Tendo em vista a
legitimação da intervenção, deve também ser imediata a comunicação ao MP da
situação que determinou a intervenção e das medidas que esta envolveu.
A intervenção efectuada, ou a efectuar, não obsta a que a entidade que intervém,
quer seja uma ECMIJ, quer seja a CPCJ, estabeleça logo um contacto com as
autoridades policiais, por forma a acautelar a intervenção destas, no momento
adequado à protecção imediata.
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4.6.2.3. COMO ACTUAR NO PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA
2 Procedimento de Urgência prevê a actuação em dois momentos, que em
princípio se sucedem, mas que podem, preenchidas determinadas circunstâncias,
RFRUUHUHPVLPXOW¤QHR
$V ECMIJ3URৱVVLRQDLV WRPDP DV PHGLGDV DGHTXDGDV SDUD D SURWHF©¥R
LPHGLDWDGDFULDQ©D
6ROLFLWDPDLQWHUYHQ©¥RGR7ULEXQDORXGDVHQWLGDGHVSROLFLDLV
A solicitação da presença das autoridades policiais é uma boa prática, pois a sua
intervenção a pedido das ECMIJ ou da CPCJ pode concorrer para uma actuação

Os profissionais devem ter em
atenção, na sua intervenção, que da
sua acção não pode decorrer nem
um perigo maior para a criança, e
deve, tanto quanto a exigência da
protecção imediata o permitir, evitar
perigo para os próprios profissionais
ou para terceiros, sendo importante
o apelo às autoridades policiais para
uma intervenção mais segura. Esta
intervenção das entidades policiais
pode ser especialmente necessária
quando a intervenção implica entrada
num domicílio em circunstâncias que
implicam desconhecimento ou previsão
de reacções por parte de pessoas que
nele se encontrem.

protectora imediata e adequada.
&RQৱJXUDPVHFRPRSDVV¯YHLVGHLQWHUYHQ©¥RRVseguintes exemplos
Cenário 1.
Exemplos
A criança encontra-se nas instalações da Í   HLªH verbaliza que é agredida ou
CPCJ ou de uma ECMIJ:
que vai provavelmente sê-lo ao sair
das instalações;
ÍÔH þI  ameaça séria perante
terceiros (professor, assistente
operacional, monitor, etc.) de que irá
molestar fisicamente a criança;
ÍÔH  LILKHÿ  KÜHI
ou sob o efeito de álcool ou de
outras substâncias fazendo recear
seriamente pela integridade física ou
pela vida da criança;
Í   HLªH H  LKHÿ  I HH
físicas em zonas específicas do corpo
que indiciam com grande probabilidade
serem o resultado de maus tratos e
virem a ocorrer de novo, com perigo
para a vida ou integridade física da
criança.
Cenário 2:
A criança está em casa

Perante a impossibilidade manifesta de
fazer intervir no imediato a autoridade
policial, ou o Tribunal, perante
uma situação de redimensionadas
características, a ECMIJ/Profissional
deverá actuar com a cautela exigida,
sem prejuízo da exigência de protecção
imediata da criança, não se colocando
em perigo evitável, nem determinando
situação de perigo maior para a
criança por ventura extensível a outros
familiares.

ÍÔH  LILKHÿ IÜI
KI 
álcool, ou de outras substâncias, ou
apresentam outro tipo de perturbações
e pelo comportamento evidenciado
não se encontram em condições de
cuidar da criança, constituindo um
perigo sério para a sua integridade
física ou para a vida e opõem-se à
intervenção;
ÍÔH  KoI LÝIÝ I IL ILKI
físico e a criança é uma vítima actual ou
potencial dos comportamentos destes
receando-se pela sua integridade –
situação típica de violência doméstica,
em que os pais se opõem à protecção
imediata.
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Nas situações apresentadas anteriormente a LQWHUYHQ©¥RGRVSURࣼVVLRQDLV deve
VHUGHPROGHD
Reter ou conduzir a criança para um local seguro, que poderá ser o das suas
LQVWDOD©·HV
(VWDEHOHFHU contacto imediato com entidades especializadas como, por
H[HPSORRV1+$&-51¼FOHRV+RVSLWDODUHVGH$SRLR¢V&ULDQ©DVH-RYHQV
em Risco e os NACJR- Núcleos de Apoio às Crianças e Jovens em Risco em
IXQFLRQDPHQWRQRV&HQWURVGH6D¼GHHHPIXQ©¥RGDUHVSRVWDHYHULৱFDQGR
VHDFHUWH]DSUREDELOLGDGHGHRFRUU¬QFLDDJLUHPFRQIRUPLGDGH
Contactar de imediato os pais, caso se encontrem ausentes, e tentar obter a
adesão destes à adopção de estratégias que coloquem a criança em segurança,
DJLQGR SRU«P GH LPHGLDWR VH VH YHULৱFDU RSRVL©¥R RX IRU LPSRVV¯YHO R
contacto, em tempo útil, em relação à situação de perigo.

A - Há adesão dos pais
Não estão reunidos os requisitos para
accionar o procedimento de urgência.

B - Não há adesão dos pais
Estão reunidos os requisitos para accionar o
procedimento de urgência.

1) As ECMIJ, ou a CPCJ, combinam com a com
os pais e com a criança se o seu grau de
maturidade o permitir, uma acção imediata
para a protecção da criança.
2) Caso se verifiquem os pressupostos da
legitimidade da intervenção da ECMIJ
(consenso) ou da CPCJ (consentimento)
e se mantenha a situação de perigo
inicia-se ou mantém-se a intervenção
visando a protecção da criança inicia-se,
ou prossegue, pela ECMIJ ou pela CPCJ
segundo o princípio da subsidiaridade.
3) Assim, no caso de inexistência de
consenso para a intervenção da ECMIJ, ou
verificando-se a impossibilidade dessas
entidades actuarem de forma adequada e
suficiente a remover a situação de perigo,
a intervenção é da competência da CPCJ.
Caso não se verifiquem os requisitos da
legitimidade da intervenção da CPCJ, o
processo deve ser remetido ao MP para
fins de intervenção judicial.

1) A ECMIJ, ou a CPCJ que tomar a iniciativa
do procedimento efectua os contactos
imediatos e céleres com vista a garantir a
segurança da criança, nomeadamente,a
manutenção ou a colocação da criança
em instalações adequadas das ECMIJ, ou
em centro de acolhimento temporário, ou
noutro local adequado.
2) A ECMIJ, ou a CPCJ, solicita a intervenção
das autoridades policiais com vista à
manutenção da criança no local onde se
encontra, se adequado à sua protecção,
oua sua colocação em outro local garante
da sua protecção.
3) A ECMIJ, ou a CPCJ, contacta de imediato
o Tribunal e remete-lhe relatório da
ocorrência.

1RVSURFHGLPHQWRVGHXUJ¬QFLDQRVTXDLVH[LVWDSHULJRSDUDDYLGDRXSDUD
a integridade física da criança, qualquer ECMIJ, ou CPCJ,está legitimada para
intervir.
$LQWHUYHQ©¥RGD(&0,-RXGD&3&-GHKDUPRQLDFRPRHVS¯ULWRGRGLVSRVWR
QR DUWLJR | GD /3&-3 GHYH RULHQWDUVH SHOR FULW«ULR GD HQWLGDGH TXH QD
situação concreta se encontre em melhores condições para assegurar a
protecção imediata da criança.
$VVLP D LQWHUYHQ©¥R GD (&0,- RX GD &3&- Q¥R HVW£ FRQGLFLRQDGD DR
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princípio da subsidariedade, sendo legítima a intervenção de uma ou outra
VHJXQGRRFULW«ULRUHIHULGRHP
Não esqueça que, nem sempre agir
sozinho é a melhor forma de acautelar
os interesses da criança e daqueles que
têm a obrigação de a proteger.
A retirada criança é um momento de
grande perturbação para a mesma,
para a família, para os profissionais e
para a autoridade policial e deve ser
efectuada de forma célere, imediata
e com a possível tranquilidade para a
criança.

$ LQWHUYHQ©¥R GD (&0,- RX GD &3&- GHYH VHU DQWHFHGLGD GH XPD XUJHQWH
correcta avaliação dos indicadores de perigo com vista a avaliar , em tempo
útil, da necessidade de accionar, ou não, o procedimento de urgência.
2SURFHGLPHQWRGHXUJ¬QFLDYLVDDIDVWDUDFULDQ©DGRSHULJRSDUDDYLGDRX
integridade física, em que se encontra e tem como pressuposto a oposição dos
detentores das responsabilidades parentais ou de quem tem a guarda de facto.
1XPD VLWXD©¥R GH XUJ¬QFLD KDYHQGR D DGHV¥R GRV GHWHQWRUHV GDV
responsabilidades parentais ou de quem tem a guarda de facto, deixam de
estar reunidos os requisitos para accionar o procedimento de urgência. Nestas
situações, a ECMIJ, ou a CPCJ actuam segundo o princípio da subsidiaridade,
iniciando a intervenção protectora ou continuando-a. Lembrar que se a
situação for de molde a necessitar a aplicação de uma MPP, a ECMIJ deve
comunicá-la à CPCJ.
$FFLRQDGRRSURFHGLPHQWRGHXUJ¬QFLDHVWHGHFRUUHHPSULQF¯SLRHPGRLV
momentos, um primeiro momento em que, se a sua protecção imediata o
exigir, a criança é retida ou conduzida para as instalações das ECMIJ, ou outras
adequadas, nomeadamente, residência de outros familiares, ou cuidadores,
hospital, centro de acolhimento temporário, outras instituições com valências
de acolhimento, segundo o critério da maior segurança da criança no sentido
de afastar o perigo e de melhor garantir que o seu desenvolvimento não seja
comprometido, antes se promova da melhor forma possível.
+DYHQGR QHFHVVLGDGH GH UHWLUDU D FULDQ©D GH VXD FDVD HVWD LQWHUYHQ©¥R
sempre que possível, em função das necessidades de protecção imediata.,

1. As entidades policias podem intervir
numa situação de urgência, por via
do procedimento urgente, por sua
iniciativa, enquanto ECMIJ, ou das
ECMIJ ou das CPCJ.
2. O acompanhamento daquelas
entidades pela entidade policial
visa garantir a tranquilidade e a
protecção quer da criança, quer
dos técnicos ou de terceiros e deve
ocorrer sempre que seja necessária.
3. A intervenção das autoridades
policiais pode e deve, também,
ter lugar , como ECMIJ, sem a
necessidade de intervenção de
qualquer outra ECMIJ, ou de CPCJ,
sempre que a urgência, eficiência e a
adequação da protecção imediata o
imponha.
4. A retirada da criança deve ser
sempre efectuada pela entidade
policial, sempre que a ECMIJ ou
CPCJ, promotora do procedimento
de urgência não o considere
dispensável.

deve ser decretada pelo Tribunal. Por isso, se o procedimento de urgência
não se compadece, como usualmente acontece, o tempo necessário para que
o Tribunal decrete esta medida, a retirada deve ser de imediato decidida pela
ECMIJ ou CPCJ que tomou a iniciativa do procedimento, com a colaboração,
sempre que necessária ou útil, das entidades policiais.
(QFRQWUDQGRVH D FULDQ©D QDV LQVWDOD©·HV GDV (&0,- DOL FRORFDGD QXP
primeiro momento de intervenção e, sendo necessária a sua deslocação para
centro de acolhimento temporário ou para local adequado, esta retirada da
criança deve ser efectuada com o apoio das autoridades policias. A intervenção
GDVDXWRULGDGHVSROLFLDLVMXVWLৱFDVHSHODQHFHVVLGDGHGHVDOYDJXDUGDUDSD]
e tranquilidade e a integridade quer da criança, quer dos técnicos da entidade
de intervenção, técnicos das CPCJ ou de terceiros.
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4.6.2.4 ACTUAÇÃO DAS ENTIDADES POLICIAIS NO PROCEDIMENTO DE
URGÊNCIA
As entidades policiais, a solicitação da ECMIJ ou da CPCJ, e conforme as opções da
entidade que promover o procedimento de urgência, devem garantir a execução e
o acompanhamento da manutenção, retirada ou deslocação da criança.
4.6.2.5 COMUNICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS NO
PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA
Sem prejuízo da comunicação
efectuada pela entidade policial,
as ECMIJ, ou as CPCJ, que tenham
accionado um procedimento de
urgência devem dar, também,
conhecimento ao magistrado do MP
da sua versão dos factos, remetendo
as informações sobre as diligências
concretas e as demais informações
consideradas pertinentes com vista
à apreciação da situação da criança e
sua família, e decisão nos termos do
art. 92º da Lei de protecção de crianças
e jovens em perigo remetendo igual
expediente para os serviços do MP
junto do Tribunal judicial competente
para a investigação se a situação poder
integrar prática de crime.

Após intervenção das ECMIJ, ou das CPCJ, e bem assim, das próprias entidades
policiais, quando esta tenha lugar, independentemente das demais entidades, estas
devem dar conhecimento de imediato ao MP da intervenção efectuada.
2FRQKHFLPHQWRLPHGLDWRDRMPVLJQLৱFDTXHRH[SHGLHQWHGHYHVHUHQWUHJXHHP
momento imediatamente subsequente à intervenção, devendo ser utilizado o meio
mais expedito, fax ou entrega pessoal do mesmo naqueles serviços.
2H[SHGLHQWHGHYHVHUHQWUHJXHQRVVHUYL©RVGRMP que funcionem no Tribunal
com competência em matéria de infância e juventude, sem prejuízo de ser remetido
um duplicado ao Tribunal competente para a matéria criminal.

Artigo 92.º da LPCJP

4.6.2.6 INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL NO
PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA

1. Após intervenção das diversas
entidades num procedimento de
urgência, a autoridade policial deve
dar conhecimento da situação aos
serviços do MP.
2. A Comunicação ao magistrado do
MP não iliba as demais entidades
do dever de efectuar, também,
comunicação a esse magistrado
dando dos actos concretos do
procedimento e transmitindo
as informações colhidas sobre a
situação da criança e sua família.
3. Todas as entidades devem
preferencialmente remeter,
também, duplicado daquela
comunicação ao magistrado do
MP junto do Tribunal Judicial, para
efeitos de abertura de eventual
inquérito quanto aos factos que
possam constituir crime.

Recebidas as comunicações, acima referidas, o MP requer imediatamente ao
Tribunal que seja proferida decisão que proteja a criança.
ठDQGROKHVHMDPFRPXQLFDGDVDVLQWHUYHQ©·HVHIHFWXDGDVHPprocedimento de
urgência, o Tribunal
Profere decisão provisória no prazo de quarenta e oitoKRUDV
& یRQৱUPDQGRDVSURYLG¬QFLDVWRPDGDVSDUDDimediata protecção da criança,
aplicando qualquer uma das medidas previstas no artigo 35.º da LPCJP.
ou
' یHWHUPLQDQGR R TXH WLYHU SRU FRQYHQLHQWH UHODWLYDPHQWH DR GHVWLQR GD
criança.
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Com vista ao supra referido, o Tribunal procede às averiguações sumárias e
indispensáveis e ordena as diligências necessárias para assegurar a execução das
N.os 1 e 2 do Artigo 92.º da LPCJP

suas decisões, podendo para o efeito recorrer às entidades policiais e permitir às
pessoas, a quem incumba do cumprimento das suas decisões, a entrada durante o
dia, em qualquer casa.
203WHPFRPRIXQ©¥RHVVHQFLDODVVHJXUDUSHODFRPXQLFD©¥RLPHGLDWDTXHR

Na sequência de um procedimento de
urgência, são adoptadas decisões que
não correspondem à vontade dos pais.
Esta intervenção destitui aqueles de
um poder dever que lhes é legalmente
atribuído, daí a necessidade de que,
após a intervenção, a acção adoptada
para protecção da criança, seja
confirmada por um Tribunal.

7ULEXQDOSRVVDSURIHULUGHFLV¥RQRSUD]RP£[LPRGHKRUDVFRPSHWLQGROKH
igualmente, se o entender conveniente face à situação, promover as medidas
adequadas à protecção da criança pelo que a comunicação imediata ao MP nos
WHUPRVGRDUWLJR|GHYHWUDQVPLWLUWRGRVRVGDGRVSRVV¯YHLVQHFHVV£ULRVRX
úteis, a essa promoção.

O Tribunal profere decisão provisória, ou
determina o que tiver por conveniente
relativamente ao destino da criança.

2 VXFHVVR GD LQWHUYHQ©¥R SDVVD SRU XPD ERD DUWLFXOD©¥R H FRPXQLFD©¥R
entre as diversas entidades, nomeadamente com o MP. É imperioso que

A CPCJ deixa de ter legitimidade
para intervir, pelo que se instaurado
na CPCJ um PPP, referente àquela
criança esse processo passa a correr
termos no Tribunal. Como decorrência
lógica, qualquer CPCJ que tenha outro
processo pelos mesmos factos, ou
por factos diversos a correr termos,
relativo à mesma criança, deve
remeter imediatamente o processo ao
Tribunal, não deixando de acompanhar
ainda a criança, se for indispensável
à continuidade da sua protecção
(art.71º da LPCJP), caso se mantenha
o consentimento, disso informando o
Tribunal e solicitando informação deste
relativamente a essa continuidade.

as comunicações sejam céleres, objectivas, concisas e precisas e que sejam
entregues atempadamente.
2 7ULEXQDO GLVS·H GH  KRUDV SDUD FRQৱUPDU RX SURPRYHU D SURWHF©¥R
adequada da criança, ou seja, após a intervenção, a mesma é remetida ao MP
e por este requerida a intervenção do Tribunal. Por consequência, qualquer
atraso na comunicação pode não permitir que sejam adoptadas, em tempo, as
medidas adequadas à protecção.
 IXQGDPHQWDO TXH WRGRV RV LQWHUYHQLHQWHV FRPXQLTXHP UDSLGDPHQWH DR
03 RV SURFHGLPHQWRV GH XUJ¬QFLD FRP HVSHFLৱFD©¥R GDV FRUUHVSRQGHQWHV
decisões e actos adoptadas para a protecção da criança.

Considerando que o Tribunal já tomou
conhecimento da situação os dados
podem ser remetidos directamente.

Proferida a decisão provisória, acima referida, o processo segue os seus termos
como processo judicial de promoção e protecção, neste guia designado por PJPP.

Seria desejável que as ECMIJ e as CPCJ
definissem com o MP esta articulação
processual, estabelecendo-se as
orientações mais adequadas.

4.6.2.7 ASPECTOS ESPECÍFICOS A TER EM CONSIDERAÇÃO NUM
PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA
A actuação num procedimento de urgência reveste-se de uma maior exigência
QDDFWXD©¥RGRVW«FQLFRVHGHRXWURVSURৱVVLRQDLVQDPHGLGDHPTXHDHYHQWXDO
retirada da criança é sempre um momento de grande tensão, com repercussões
para a criança, nomeadamente de ordem psicológica e que pode provocar danos
de difícil reparação.
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2procedimento de urgênciaUHSUHVHQWDXPPHLR¼WLOHHৱFD]SDUDDSURWHF©¥R
da criança, mas apela à atenção do técnico no sentido de criar em torno desta
intervenção as condições que menos danos provoquem na criança.
$63(&726$35,9,/(*,$51$$&78$ 2
a)࠭DOLGDGHGHFRQWDFWRUHOD©¥RFRPDIDP¯OLDGDFULDQ©D
A retirada da criança deve ser ponderada, de entre outras soluções, devendo
o técnico apelar aos detentores do exercício do poder paternal ou de quem
tem a guarda de facto da criança tentando obter destes uma adesão à cessação
da actividade danosa para a criança ou à adopção da medida adequada à
sua protecção. É importante que, sempre que possível, a intervenção num
procedimento de urgência seja efectuada pelas entidades ou pessoas que
PDLRUFRQࣼDQ©DRXUHOD©¥R mantenham com os familiares da criança, por se
encontrarem melhor posicionadas para obter o consenso para a intervenção.
b) Relação privilegiada com a criança
Sendo a criança o objecto directo da intervenção, é de extrema relevância que
as entidades e técnicos que actuam no procedimento de urgência mantenham
uma postura adequada perante a criança, devendo intervir as entidades e os
W«FQLFRVRXSHVVRDVUHFRQKHFLGDVSHODFULDQ©DFRPRGHFRQৱDQ©DHSURWHFWRUDV
por forma a manter a criança tranquila e segura.
c) Ambiência
2DPELHQWHJHUDGRHPWRUQRGHXPSURFHGLPHQWRGHXUJ¬QFLD«VHPSUHGH
grande stress e perturbador para todos os intervenientes, com acentuado
UH৲H[RQDFULDQ©D$VHQWLGDGHVGHLQWHUYHQ©¥RHRVW«FQLFRVGHYHPPDQWHUD
FDOPDHWUDQTXLOLGDGHVHUFRUGDWRVQDVXDDFWXD©¥RPDVৱUPHVFULDQGRHP
torno da intervenção um clima de segurança e calma para a criança.
A retirada da criança para ambiente desconhecido, nomeadamente, para
Centro de Acolhimento Temporário (CAT) deve ser ponderada como último
recursoSULYLOHJLDQGRVHDVVROX©·HVGHVGHTXHHIHFWLYDPHQWHHৱFLHQWHVGR
ponto de vista da protecção da criança. Na escolha do local para colocação
da criança devem ser ponderados vários factores, nomeadamente, a relação
que a mesma já mantenha com a entidade ou pessoa de acolhimento e a
capacidade de protecção da entidade ou pessoa acolhedora, quer no momento
presente, quer no futuro, e a possibilidade de manter contactos com pessoas
VLJQLৱFDWLYDVSDUDHOD
A intervenção das entidades policiais, sendo útil e necessária, é desejável que

224

| Promoção e Protecção dos Direitos da Crianças |

seja de molde a produzir o menor impacto na criança, aconselhando-se uma
intervenção com o menor formalismo, nomeadamente, com recurso a agentes
Os intervenientes num procedimento
de urgência devem:
Í Û Ý  HH LK Ý LªoII
técnicos ou outras pessoas, das
entidades ou das CPCJ, que melhor
influência possam exercer sobre
pais da criança, por forma a tentar
obter a adesão destes à protecção
da criança.
Í )H  LK Ý LII II
técnicos ou outros profissionais das
ECMIJ ou das CPCJ, que mantenham
com a criança uma relação de
conhecimento e confiança, por
forma a manter a criança tranquila.
Í ÛIIÝ HÜ LK  HH 
segurança para a criança.
Í 3H I HIIH HI  LKI
devem preferir-se soluções de maior
relação e proximidade com a criança,
mas que sejam efectivamente
protectoras, quer no momento da
actuação quer para o futuro.
Í 1qL IIIKII  ILH 
das ECMIJ devem promover o
encaminhamento atempado
da criança para o Hospital de
referência, sempre que existam
indícios fortes de maus-tratos
físicos, e/ou abuso sexual, com
vista à avaliação física, com validade
médico-legal, da criança e recolha de
prova.
Í  LK H  KqL I 
intervenção e as entidades
policiais devem levar os factos que
constituam crime ao conhecimento
do MP junto do Tribunal Judicial.

desfardados.
Na intervenção policial directa os técnicos devem constituir-se como suporte
de rectaguarda no acolhimento imediato e pronto da criança, tranquilizando-a.
d) Examinação da criança e recolha de prova
Aspecto importante a ter em conta na intervenção é a necessidade eventual
de encaminhamento da criança para o Hospital de referência com vista à
avaliação, com validade médico-legal, de indícios e recolha de prova,
sendo obrigação das entidades intervenientes, nomeadamente entidades
policias, promover esse encaminhamento atempado nas situações em que
existam indícios fortes de maus tratos físicos, abusos sexuais ou violência
doméstica e, bem assim, levar de seguida os factos que constituam crime ao
conhecimento do MP junto do Tribunal Judicial.
SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

SITUAÇÕES DE URGÊNCIA

A intervenção nas situações de A intervenção nas situações de urgência
emergência tem lugar em qualquer só tem lugar nas situações tipificadas na
situação que constitua perigo para a Lei.
criança, incluindo perigo psicológico.
A intervenção nas situações de
emergência pressupõe sempre a
existência de consentimento prestado e
mantido no âmbito do PPP.

Os procedimentos de urgência podem
ser promovidos quer pelas CPCJ quer
pelas ECMIJ.

A protecção da criança nas situações
de emergência tem lugar no contexto
de um processo, que continua a correr
termos na CPCJ, com possível aplicação
de uma MPP.

A intervenção nas situações de urgência
pressupõe a oposição das pessoas
que no momento têm a criança à sua
guarda, sejam eles os pais ou não,
independentemente da existência, ou
não, de consentimento prestado no
âmbito do PPP e independentemente da
sua existência.

As medidas aplicadas, no âmbito de
uma situação de emergência são
deliberadas pela Comissão Restrita em
reunião.

As acções tendentes à protecção
da criança, num procedimento de
urgência, não obrigam à existência de
uma reunião da Comissão Restrita e
respectiva deliberação.

As medidas aplicadas no âmbito de uma
situação de emergência são provisórias
e são aplicadas enquanto se procede
à avaliação diagnóstica da situação da
criança.

A intervenção nas situações de
urgência pressupõe a impossibilidade
de aplicação de uma MPP pela CPCJ
para protecção imediata da criança,
nomeadamente por oposição dos pais, e
requer uma actuação imediata e célere
com confirmação das acções adoptadas
para protecção da criança por parte do
Tribunal que passa a ser o competente
para o PPP.

As medidas aplicadas nas situações
de emergência têm um prazo máximo,
previsto na lei, de seis meses.

A intervenção nos procedimentos de
urgência faz cessar a intervenção da
CPCJ.
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4.6.3 COMUNICAÇÕES DE SITUAÇÕES DE PERIGO ÀS COMISSÕES DE
PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
Qualquer pessoa que tenha
conhecimento de situações de crianças
em perigo pode, em cumprimento
de dever ético e cívico, considerando
o interesse público na protecção da
criança, comunicar às ECMIJ, entidades
policiais, CPCJ ou autoridades judiciárias
as situações de perigo de que tenha
conhecimento.
Essa comunicação passa a assumir o
dever jurídico para qualquer pessoa e
é por isso obrigatória, sempre que as
situações de que tenha conhecimento
ponham em perigo a vida, integridade
física ou psíquica ou liberdade da
criança.

Com vista a garantir a harmonia das intervenções, o legislador previu um sistema
GHFRPXQLFD©·HVHQWUHDVY£ULDVHQWLGDGHVHQYROYLGDVGHVLJQDGDPHQWH
 یAs entidades policiais e as autoridades judiciárias comunicam às CPCJ as
situações de crianças em perigo de que tenham conhecimento no exercício
GDVVXDVIXQ©·HV
 ی$VECMIJ, com competência em matéria de infância e juventude, comunicam
às CPCJ as situações de crianças em perigo de que tenham conhecimento
no exercício das suas funções, mas só quando, conforme o princípio da
subsidariedade, não possam, no âmbito da sua competência, por si só ou
HPSDUFHULDDVVHJXUDUHPWHPSR¼WLODSURWHF©¥RDGHTXDGDHVXৱFLHQWHGD

Artigo 66.º da LPCJP

criança.

Recebida a sinalização de uma situação
de perigo, pelas ECMIJ, estas procedem
ao estudo da situação e proporcionam
uma protecção compatível com as suas
atribuições, dando conhecimento da
situação à CPCJ, sempre que entendam
que a sua intervenção não é adequada,
ou suficiente e que requer a aplicação
de uma medida de promoção e
protecção.

Pontos 3.4 e 3.7 (fluxograma)

226

| Promoção e Protecção dos Direitos da Crianças |

4.6.4 COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E
JOVENS A OUTRAS ENTIDADES
Artigo 64.º a artigo 71.º, n.º 2 da
LPCJP

$V CPCJ comunicam aos organismos da segurança social as situações de

Artigo 1978.º do CCP

FULDQ©DVTXHVHHQFRQWUHPHPDOJXPDGDVVLWXD©·HVSUHYLVWDVQRDUWLJR|

Directiva Conjunta entre a PGR
e a CNPCJR – Uniformização de
procedimentos funcionais entre os
magistrados do MP interlocutores e as
CPCJ, ponto 3 – Comunicações

do C.C.P. e de outras situações que entendam dever ser encaminhadas para
adopção.
$VVLWXD©·HVGHSHULJRGHWHUPLQDGDVSHODSU£WLFDGHIDFWRVTXHconstituam
crime, são obrigatoriamente comunicadas ao Ministério Público ou às
entidades policiais.
Todas as comunicações supra referidas devem indicar as providências
tomadas para a protecção da criança e ser acompanhadas de todos os
elementos disponíveis que se mostrem relevantes para a avaliação da situação,
salvaguardada a intimidade da criança.
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PROCESSOS DE PROMOÇÃO E
PROTECÇÃO AO NÍVEL DOS
TRIBUNAIS
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5 PROCESSOS DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO AO NÍVEL DOS
TRIBUNAIS

¦HI KsL HH  H
do sistema de segurança social
(EMAT) participar na avaliação dos
processos tutelares cíveis, para os
quais são competentes os Tribunais,
nomeadamente os Processos de
Regulação, ou Alteração, do Exercício
de Responsabilidades Parentais, nos
termos previstos na Organização
Tutelar de Menores (OTM).

2 7ULEXQDO SRGH LQWHUYLU HQWUH RXWUDV HP VLWXD©·HV TXH GHFRUUHP GD DSOLFD©¥R
GRVDUWLJRV
 ی$UWLJR |  &RPLVV·HV GH 3URWHF©¥R GH &ULDQ©DV H -RYHQV DR 0LQLVW«ULR
3¼EOLFR

Quer as ECJ - Equipas de crianças e
jovens, quer as EMAT são equipas
da Segurança Social, constituídas
por técnicos da Segurança Social, e
funcionam, por norma, nas instalações
dos serviços locais.

 ی$UWLJR |  &RPLVV·HV GH 3URWHF©¥R GH &ULDQ©DV H -RYHQV DR 0LQLVW«ULR
3¼EOLFRSDUDHIHLWRVGHSURFHGLPHQWRF¯YHO
 ی$UWLJR|3DUWLFLSD©¥RGRVFULPHVFRPHWLGRVFRQWUDFULDQ©DVHMRYHQV
 ی$UWLJR|&RQVHTX¬QFLDVGDVFRPXQLFD©·HV
 ی$UWLJR|,QLFLDWLYDGRSURFHVVRMXGLFLDOGHSURPR©¥RHSURWHF©¥R

¦ KI IKHLK  Þ Hl H H
que as EMAT/ECJ têm competências
específicas e que intervém por
indicação do Tribunal, cumprindo as
suas orientações.

A concretização da intervenção do Tribunal, ao nível do processo judicial
de promoção e protecção, quando este tem lugar, está a cargo das Equipas
Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais - EMATS - da responsabilidade do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.
Estas Equipas procedem sempre que necessário à articulação com as Entidades
com competência em matéria de infância e juventude, designadamente o EEEF. As
EMAT podem solicitar aos EEEF informações sobre a situação escolar e familiar
das crianças cuja situação esteja a ser objecto de intervenção, podendo também
proceder à orientação dos EEEF no que toca às acções necessárias à protecção da
criança.

5.1 EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE APOIO AOS TRIBUNAIS
As Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais, neste guia designadas por
EMAT, ou as Equipas de Crianças e Jovens, neste guia designadas por ECJ, da
Segurança Social, colaboram com o Tribunal, quer na fase de instrução do processo
judicial (elaborando informação ou relatório social sobre a situação da criança e
do seu agregado familiar), quer na fase da execução da medida, acompanhando-a e
fornecendo os elementos necessários à sua revisão, nos termos da Lei de Protecção.
No âmbito das suas competências, as EMAT / ECJ prestam apoio técnico às decisões
do Tribunal (último patamar de intervenção).
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Este apoio é realizado através da elaboração de relatórios e informações sociais,
na intervenção nas diligências instrutórias, nas audiências, conferencias e debates
Ponto 3.7.1.

judicias, no acompanhamento da execução das medidas de promoção e de protecção

Decreto-Lei n.º 332-B/2000, de 30 de
Dezembro

aplicadas quer em meio natural de vida, quer em acolhimento familiar e colocação
institucional.

Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 de
Outubro
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Anexo
INDICADORES DE SITUAÇÕES
DE MAUS-TRATOS
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INDICADORES DE SITUAÇÕES DE MAUS TRATOS OU PERIGO DOS 0-6 ANOS
A]

INDICADORES FÍSICOS
 ی9DLIUHTXHQWHPHQWHSDUDDFUHFKHMDUGLPGHLQI¤QFLDVHPWRPDURSHTXHQR
almoço
 ی9DL IUHTXHQWHPHQWH SDUD D FUHFKHMDUGLP GH LQI¤QFLD VHP OHYDU QHQKXP
alimento.
 ی3HGHIUHTXHQWHPHQWHFRPLGDDRVFROHJDV
 ی8VDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHDPHVPDURXSD
 ی8VDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHURXSDLQDGHTXDGD
 ی$SUHVHQWDVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHFRPRFDEHORVXMR
 ی$SUHVHQWDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHRGRUHVGHVDJUDG£YHLV
 ی$SUHVHQWDIHULGDVRXDUUDQK·HVQ¥RH[SOLF£YHLVRXPDOH[SOLFDGRVSHORVSDLV
 ی$SUHVHQWDVLQDLVGHPRUGHGXUDVKXPDQDV
 ی7HPVLQDLVGHSDQFDGDQRFRUSR
 ی$SUHVHQWDTXHLPDGXUDV
 ی0RVWUDVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHFDQVDGDQDVDXODV
& یKHJDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHFDQVDGD¢HVFROD
 ی2VHXURVWRH[SULPHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHWULVWH]D
 ی$SUHVHQWDXPGHVHQYROYLPHQWRI¯VLFRLQDGHTXDGR
 ی$GRHFHFRPPXLWDIUHTX¬QFLD
 ی9DLVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWH¢VDXODVTXDQGRHVW£GRHQWH

B]

INDICADORES COMPORTAMENTAIS
 ی1¥RTXHULUSDUDFDVD
 ی0DQLIHVWDDWLWXGHVGHIHQVLYDVSHUDQWHTXDOTXHUDSUR[LPD©¥RI¯VLFD
 ی0RVWUDVHFDXWHORVRQRFRQWDFWRI¯VLFRFRPDGXOWRVRXFRPRVSDLV
 ی7HPVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHXPDDWLWXGHKLSHUYLJLODQWH
 ی3HUPDQHFHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHPXLWRWHPSRFDODGR
 یIUHTXHQWHPHQWHSRXFRH[SUHVVLYR
 ی0RVWUDVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHPXLWRLQTXLHWR
& یKRUDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHQDVDXODVVHPMXVWLৱFD©¥R
 ی0RVWUDVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHWULVWH
 ی3URFXUDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHSURWHF©¥RQRSURIHVVRU
 ی0RVWUDVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHDSUHHQVLYRTXDQGRY¬RXWUDVFULDQ©DVD
chorar.
 ی0DQLIHVWD IUHTXHQWHPHQWH SRXFD HPSDWLD FRP RV VHQWLPHQWRV GDV RXWUDV
pessoas.
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 ی7HQWDFRQWLQXDPHQWHVHURFHQWURGDVDWHQ©·HV
 ی,VRODVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHQRUHFUHLR
 ی2VFROHJDVQ¥RVLPSDWL]DPFRPHOH
) یRJHIUHTXHQWHPHQWHGDVDXODV
 یVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHDJUHVVLYRFRPRVFROHJDV
 ی0RVWUDVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHSDVVLYRHUHWUD¯GR
' یHVWUµLIUHTXHQWHPHQWHREMHFWRV
 ی7HPSUREOHPDVGHHQXUHVHQRMDUGLPLQIDQWLOWHQGRHPFRQWDDVXDLGDGH
 ی7HPSUREOHPDVGHHQFRSUHVHQRMDUGLPLQIDQWLOWHQGRHPFRQWDDVXDLGDGH
C]

INDICADORES FAMILIARES
 ی6XEHVWLPDP

IUHTXHQWHPHQWH

RV

FRPSRUWDPHQWRV

SHUWXUEDGRUHV

problemáticos.
 ی5HFXVDPVHDFRPHQWDURVSUREOHPDVGRFULDQ©D
 ی1¥RG¥RQHQKXPDH[SOLFD©¥RDFHLW£YHOSDUDDVVLWXD©·HVVLQDOL]DGDVSHODVRV
educadores.
 ی1¥RLPS·HPOLPLWHVDRFRPSRUWDPHQWRGDFULDQ©D
 ی6¥RH[WUHPDPHQWHSURWHFWRUHVGDFULDQ©D
 ی7UDWDPRVLUP¥RVGHIRUPDGHVLJXDO
 ی7¬PXPDLPDJHPQHJDWLYDGDFULDQ©D
 یठHL[DPVH IUHTXHQWHPHQWH GR FRPSRUWDPHQWR GR FULDQ©D 6¥R PXLWR
exigentes com a criança
 ی8WLOL]DPXPDGLVFLSOLQDGHPDVLDGRU¯JLGDHDXWRULW£ULD
 ی8WLOL]DPRFDVWLJRI¯VLFRFRPRP«WRGRGHGLVFLSOLQD
& یXOSDPRXGHVSUH]DPRFULDQ©D
 ی1¥RPDQLIHVWDPDIHFWRHPUHOD©¥R¢FULDQ©D
 ی1¥RVHSUHRFXSDPFRPDHGXFD©¥RGRFULDQ©D
 ی1¥RVHSUHRFXSDPFRPDVXDHVWLPXOD©¥R
 ی3DUHFHPQ¥RVHSUHRFXSDUFRPDFULDQ©D
 ی1¥RSUHVWDPDWHQ©¥R¢VVXDVQHFHVVLGDGHV
 ی7¬PH[SHFWDWLYDVLUUHDOLVWDVHPUHOD©¥R¢VXDLGDGHH¢VVXDVFDSDFLGDGHV
 ی$FWXDPFRPRVHDFULDQ©DIRVVHSURSULHGDGHVXD
 ی3ULYDPDFULDQ©DGHUHOD©·HVVRFLDLV HRXGDYLVLWDGRRXWURSDL 
( یVW¥RIUHTXHQWHPHQWHDXVHQWHVGHFDVD
' یHL[DPDFULDQ©DVHPVXSHUYLV¥R
 ی7¬PDFDVDHPP£VFRQGL©·HVGHVHJXUDQ©DHKLJLHQH
' یHL[DPIUHTXHQWHPHQWHRFXLGDGRGDFULDQ©DDHVWUDQKRV
 ی0RVWUDPH[FHVVLYDDQVLHGDGHSHUDQWHDFULDQ©D
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 ی1¥RFRPSDUHFHPQDFUHFKHMDUGLPGHLQI¤QFLDTXDQGRV¥RFRQYRFDGRV
 ی8WLOL]DPDFULDQ©DHPWDUHIDVLPSUµSULDVSDUDDVXDLGDGH
 ی1¥RY¥REXVFDUDFULDQ©D¢FUHFKHMDUGLPGHLQI¤QFLDRXHVTXHFHPVHGHDLU
buscar
 ی$EXVDPGH£OFRRORXRXWUDVGURJDV
 ی6¥RPXLWRLPDWXURV
( یVW¥RVRFLDOPHQWHLVRODGRV
 ی9LRO¬QFLDGRP«VWLFD
 ی8WLOL]DPRFULDQ©DFRPRۆDUPDۇHPSURFHVVRVGHVHSDUD©¥R
 ی0RVWUDPVHGLVSRVWRVDLQWHUQDUDFULDQ©D

INDICADORES DE SITUAÇÕES DE MAUS TRATOS OU PERIGO DO 6-10
D]

INDICADORES FÍSICOS
 ی9DLVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHSDUDDHVFRODVHPWRPDURSHTXHQRDOPR©R
 ی9DLVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHSDUDDHVFRODVHPOHYDUQHQKXPDOLPHQWR
 ی3HGHRXURXEDIUHTXHQWHPHQWHFRPLGDDRVFROHJDV
 ی8VDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHDPHVPDURXSD
 ی8VDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHURXSDLQDGHTXDGDSDUDD«SRFDGRDQR
 ی7HPVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHRFDEHORVXMR
 ی$SUHVHQWDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHRGRUHVGHVDJUDG£YHLV
 ی$SUHVHQWDIHULGDVRXHVFRULD©·HV
 ی$SUHVHQWDVLQDLVGHPRUGHGXUDVKXPDQDV
 ی7HPQµGRDVQHJUDVQRFRUSR
 ی$SUHVHQWDTXHLPDGXUDV
 ی0RVWUDVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHFDQVDGRQDVDXODV
 ی$GRHFHFRPPXLWDIUHTX¬QFLD
 ی9DLVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWH¢VDXODVTXDQGRHVW£GRHQWH

E]

INDICADORES COMPORTAMENTAIS
) یDOWDIUHTXHQWHPHQWH¢VDXODV
& یKHJDIUHTXHQWHPHQWHWDUGH¢HVFROD
) یUHTXHQWHPHQWHQ¥RTXHULUSDUDFDVD
 ی9ROWDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHSDUDFDVDVR]LQKR
 ی0DQLIHVWDIUHTXHQWHPHQWHDWLWXGHVGHIHQVLYDVSHUDQWHTXDOTXHUDSUR[LPD©¥R
física.
 ی0RVWUDVHIUHTXHQWHPHQWHFDXWHORVRQRFRQWDFWRI¯VLFRFRPDGXOWRV
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) یUHTXHQWHPHQWHSHUPDQHFHPXLWRWHPSRFDODGR
 ی2VHXURVWRPDQLIHVWDIUHTXHQWHPHQWHWULVWH]D
 ی0XGDEUXVFDPHQWHGHKXPRU
 یIUHTXHQWHPHQWHSRXFRH[SUHVVLYR
 ی0RVWUDVHIUHTXHQWHPHQWHPXLWRLQTXLHWR
 ی0RVWUDVHIUHTXHQWHPHQWHWHQVRRXU¯JLGR
 ی0RVWUDIUHTXHQWHPHQWHSRXFDHPSDWLDSDUDFRPRVVHQWLPHQWRVGDVRXWUDV
pessoas.
 ی7HQWDIUHTXHQWHPHQWHVHURFHQWURGDVDWHQ©·HV
) یRJHIUHTXHQWHPHQWHGDVDXODV
 یVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHDJUHVVLYRYHUEDOHৱVLFDPHQWH
 ی0RVWUDVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHSDVVLYRHUHWUD¯GR
 ی,VRODVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHQDDXODHQRVUHFUHLRV
 ی2VFROHJDVQ¥RVLPSDWL]DPFRPHOH
' یRUPHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHQDVDXODV
 ی7HPVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHXPFRPSRUWDPHQWRLPSXOVLYR
 ی0RVWUDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHSUHRFXSD©¥RH[FHVVLYDFRPRVH[R
 ی7HPXPFRPSRUWDPHQWRVH[XDOLQDGHTXDGDSDUDDLGDGH
 ی7HPSUREOHPDVGHHQXUHVH
 ی7HPSUREOHPDVGHHQFRSUHVH
 ی0DQLIHVWDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHXPDGHSHQG¬QFLDH[FHVVLYDGRVDGXOWRV
 ی0DQLIHVWDGHSHQG¬QFLDGHRXWUDVFULDQ©DV
' یHVWUµLVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHREMHFWRV
 ی0HQWHRXHQJDQDIUHTXHQWHPHQWH
) یD]SHTXHQRVIXUWRVGHQWURRXIRUDGDHVFROD
& یKRUDIUHTXHQWHPHQWHQDDXODVHPMXVWLৱFD©¥R
 ی3DUHFHHVWDUDXVHQWHIUHTXHQWHPHQWH
( یYLWDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHROKDUQRVROKRV
F]

INDICADORES ACADÉMICOS
) یUHTXHQWHPHQWHQ¥RID]WUDEDOKRVHPFRQWH[WRGHVDODGHDXOD
 ی0XLWDVYH]HVQ¥RID]RVWUDEDOKRVGHFDVD
 ی5HYHODPXGDQ©DVEUXVFDVGHUHQGLPHQWRHVFRODU
 ی0DQLIHVWDGHVLQWHUHVVHSHODVDFWLYLGDGHVHVFRODUHV
 ی$SUHVHQWDGLৱFXOGDGHVGHDSUHQGL]DJHP
 ی$SUHVHQWDIUHTXHQWHPHQWHSUREOHPDVGHDWHQ©¥RHGHFRQFHQWUD©¥R
 ی7HPSUREOHPDVDQ¯YHOGD£UHDGDOLQJXDJHP HJDUWLFXOD©¥R 
 ی7HPSUREOHPDVDQ¯YHOGHRXWUDV£UHDVGRGHVHQYROYLPHQWR
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G]

INDICADORES FAMILIARES
 ی6XEHVWLPDP RV FRPSRUWDPHQWRV DQWLVRFLDLV HJ FRPSRUWDPHQWRV GH
“bullying”).
 ی5HFXVDPVHDFRPHQWDURVSUREOHPDVGRFULDQ©D
 ی1¥RG¥RTXDOTXHUH[SOLFD©¥RDFHLW£YHOSDUDDVLWXD©¥RFRORFDGD
 ی1¥RLPS·HPOLPLWHVDRFRPSRUWDPHQWRGDFULDQ©D
 ی6¥RH[WUHPDPHQWHSURWHFWRUHVGDFULDQ©D
 ی7UDWDPRVLUP¥RVGHIRUPDGHVLJXDO
 ی7¬PXPDLPDJHPQHJDWLYDGDFULDQ©D
 یठHL[DPVH IUHTXHQWHPHQWH GR FRPSRUWDPHQWR GD FULDQ©D 6¥R PXLWR
exigentes com a criança.
 ی8WLOL]DPXPDGLVFLSOLQDGHPDVLDGRU¯JLGDHDXWRULW£ULD
 ی8WLOL]DPRFDVWLJRI¯VLFRFRPRP«WRGRGHGLVFLSOLQD
& یXOSDPRXGHVSUH]DPDFULDQ©D
 ی1¥RPDQLIHVWDPDIHFWRSDUDFRPDFULDQ©D
 ی1¥RVHSUHRFXSDPFRPDHGXFD©¥RGDFULDQ©D3DUHFHPQ¥RVHSUHRFXSDUFRP
a criança.
 ی1¥RSUHVWDPDWHQ©¥R¢VQHFHVVLGDGHVGDFULDQ©D
 ی7¬PH[SHFWDWLYDVLUUHDOLVWDVHPUHOD©¥R¢VFDSDFLGDGHVGDFULDQ©D
 ی$FWXDPFRPRVHDFULDQ©DIRVVHSURSULHGDGHVXD
 ی3ULYDPRFULDQ©DGHUHOD©·HVVRFLDLV HJYHURRXWURSDL
( یVW¥RIUHTXHQWHPHQWHDXVHQWHVGHFDVD
' یHL[DPDFULDQ©DVHPVXSHUYLV¥R
 ی7¬PDFDVDHPP£VFRQGL©·HVGHVHJXUDQ©DHKLJLHQH
 ی1¥RFRPSDUHFHPQDHVFRODTXDQGRV¥RFRQYRFDGRV
 ی8WLOL]DPDFULDQ©DHPWDUHIDVLPSUµSULDVSDUDDLGDGH
 ی1¥RY¥REXVFDUDFULDQ©D¢HVFROD
 ی$EXVDPGH£OFRRORXRXWUDVGURJDV
 ی6¥RPXLWRLPDWXURV
( یVW¥RVRFLDOPHQWHLVRODGRV
 ی9LRO¬QFLDGRP«VWLFD
 ی8WLOL]DPRFULDQ©DFRPRۆDUPDۇHPSURFHVVRVGHVHSDUD©¥R
 ی0RVWUDPVHGLVSRVWRVDLQWHUQDUDFULDQ©D
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INDICADORES DE SITUAÇÕES DE MAUS TRATOS OU PERIGO DOS 11-18
H]

INDICADORES FÍSICOS
) یDOWDGHDOLPHQWD©¥RYHVWX£ULRFXLGDGRVP«GLFRVHVXSHUYLV¥RDGHTXDGRV
 ی$SUHVHQWDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHXPDKLJLHQHLQDGHTXDGD
 ی$SUHVHQWDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHRGRUHVGHVDJUDG£YHLV
 ی7HPQµGRDVQHJUDVQRFRUSR SHVFR©RFDUDHWF $SUHVHQWDTXHLPDGXUDV
 ی0RVWUDVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHFDQVDGDQDVDXODV
& یKHJDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHFDQVDGD¢HVFROD
 ی$GRHFHFRPIUHTX¬QFLD
 یठHL[DVHGHGRUHVDEGRPLQDLV
 ی9DLVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWH¢VDXODVTXDQGRHVW£GRHQWH

I]

INDICADORES COMPORTAMENTAIS
) یDOWDIUHTXHQWHPHQWH¢VDXODV
& یKHJD VHPSUH RX IUHTXHQWHPHQWH WDUGH ¢ HVFROD H FRQVHTXHQWHPHQWH ¢V
aulas.
) یUHTXHQWHPHQWHQ¥RTXHULUSDUDFDVD
 ی0DQLIHVWDIUHTXHQWHPHQWHDWLWXGHVGHIHQVLYDVSHUDQWHTXDOTXHUDSUR[LPD©¥R
física.
 ی0RVWUDVH VHPSUH RX IUHTXHQWHPHQWH FDXWHORVR QR FRQWDFWR I¯VLFR FRP
adultos.
) یUHTXHQWHPHQWHSHUPDQHFHFDODGRGXUDQWHPXLWRWHPSR
 یVHXURVWRPDQLIHVWDIUHTXHQWHPHQWHWULVWH]D
 ی0XGDEUXVFDHIUHTXHQWHPHQWHGHKXPRU
 ی0RVWUDVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHWHQVRRXU¯JLGR
 ی0RVWUDIUHTXHQWHPHQWHSRXFDHPSDWLDSDUDFRPRVVHQWLPHQWRVGDVRXWUDV
pessoas.
 ی7HQWDIUHTXHQWHPHQWHVHURFHQWURGDVDWHQ©·HV
) یRJHIUHTXHQWHPHQWHGDVDXODV
 یIUHTXHQWHPHQWHDJUHVVLYRYHUEDOHৱVLFDPHQWH
 ی0RVWUDVHIUHTXHQWHPHQWHSDVVLYRHUHWUD¯GR
 ی,VRODVHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHQDVDXODVHQRVUHFUHLRV
 ی2VFROHJDVQ¥RVLPSDWL]DPFRPHOH
' یRUPHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHQDVDXODV
 ی7HPVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHXPFRPSRUWDPHQWRLPSXOVLYR
 ی0RVWUDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHH[FHVVLYDSUHRFXSD©¥RFRPRVH[R
 ی7HPIUHTXHQWHPHQWHXPFRPSRUWDPHQWRVH[XDOLQDGHTXDGRSDUDDLGDGH
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 ی0RVWUDIUHTXHQWHPHQWHXPDGHSHQG¬QFLDH[FHVVLYDGRVDGXOWRV
 ی0RVWUDIUHTXHQWHPHQWHGHSHQG¬QFLDGHRXWUDVFULDQ©DV
' یHVWUµLVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHREMHFWRV
) یUHTXHQWHPHQWHPHQWHRXHQJDQD
) یD]SHTXHQRVIXUWRVGHQWURRXIRUDGDHVFROD
& یKRUDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHQDVDXODVVHPMXVWLৱFD©¥R
 ی3DUHFHVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHDXVHQWH
( یYLWDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHROKDUQRVROKRV
 ی3UREOHPDVIUHTXHQWHVGHGLVFLSOLQDRXGHFRPSRUWDPHQWR
 ی0RVWUDVHPSUHRXIUHTXHQWHPHQWHXPDDWLWXGHSURYRFDWµULD
 ی$EXVDGHGURJDVRX£OFRRO
 ی0RVWUDEDL[DDXWRHVWLPD
 ی7HPIUHTXHQWHPHQWHFRPSRUWDPHQWRVHDWLWXGHVLQDGHTXDGRVSDUDDLGDGH
J]

INDICADORES ACADÉMICOS
) یUHTXHQWHPHQWHQ¥RID]RVWUDEDOKRVGHFDVD
) یUHTXHQWHPHQWHQ¥RID]WUDEDOKRVHPFRQWH[WRGHVDODGHDXOD
 ی0DQLIHVWDGHVLQWHUHVVHSHODVDFWLYLGDGHVHVFRODUHV
 ی3DUWLFLSDLUUHJXODUPHQWHRXQ¥RSDUWLFLSDQDVDFWLYLGDGHVGHJUXSRWXUPDH
ou escola
 ی5HYHODPPXGDQ©DVEUXVFDVGHUHQGLPHQWRHVFRODU
 ی$SUHVHQWDGLৱFXOGDGHVGHDSUHQGL]DJHP
 ی$SUHVHQWDIUHTXHQWHPHQWHSUREOHPDVGHDWHQ©¥RHGHFRQFHQWUD©¥R
 ی7HPSUREOHPDVDQ¯YHOGD£UHDGDOLQJXDJHP HJDUWLFXOD©¥R
 ی7HPSUREOHPDVDQ¯YHOGHRXWUDV£UHDVGRGHVHQYROYLPHQWR

L]

INDICADORES FAMILIARES
 ی6XEHVWLPDPRVFRPSRUWDPHQWRVDQWLVRFLDLV
 ی5HFXVDPVHDFRPHQWDURVSUREOHPDVGDFULDQ©D
 ی1¥RG¥RTXDOTXHUH[SOLFD©¥RDFHLW£YHOSDUDDVLWXD©¥RFRORFDGD
 ی1¥RLPS·HPOLPLWHVDRFRPSRUWDPHQWRGRFULDQ©D
 ی6¥RH[WUHPDPHQWHSURWHFWRUHVGDFULDQ©D
 ی7UDWDPRVLUP¥RVGHIRUPDGHVLJXDO
 ی7¬PXPDLPDJHPQHJDWLYDGDFULDQ©D
 یठHL[DPVHIUHTXHQWHPHQWHGRFRPSRUWDPHQWRGDFULDQ©D
 ی6¥RPXLWRH[LJHQWHVFRPDFULDQ©D
 ی8WLOL]DPXPDGLVFLSOLQDGHPDVLDGRU¯JLGDHDXWRULW£ULD
 ی8WLOL]DPRFDVWLJRI¯VLFRFRPRP«WRGRGHGLVFLSOLQD
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& یXOSDPRXGHVSUH]DPDFULDQ©D
 ی1¥RPDQLIHVWDPDIHFWRSDUDFRPDFULDQ©D
 ی1¥RVHSUHRFXSDPFRPDHGXFD©¥RGDFULDQ©D
 ی1¥RVHSUHRFXSDPFRPDHVWLPXOD©¥RGDFULDQ©D
 ی3DUHFHQ¥RVHSUHRFXSDUFRPDFULDQ©D
 ی1¥RSUHVWDPDWHQ©¥R¢VQHFHVVLGDGHVGDFULDQ©D
 ی1¥RW¬PH[SHFWDWLYDVUHDOLVWDVHPUHOD©¥R¢VFDSDFLGDGHVGDFULDQ©D
 ی$FWXDPFRPRVHRDৱOKRDIRVVHSURSULHGDGHVXD
 ی3ULYDPDFULDQ©DGHUHOD©·HVVRFLDLV HJYHURRXWURSDL 
( یVW¥RIUHTXHQWHPHQWHDXVHQWHVGHFDVD
' یHL[DPDFULDQ©DVHPVXSHUYLV¥R
 ی7¬PDFDVDHPP£VFRQGL©·HVGHVHJXUDQ©DHKLJLHQH
 ی1¥RDSDUHFHPQDHVFRODTXDQGRV¥RFKDPDGRV
 ی8WLOL]DPDFULDQ©DHPWDUHIDVLPSUµSULDVSDUDDVXDLGDGH
 ی$EXVDPGH£OFRRORXRXWUDVGURJDV
 ی6¥RPXLWRLPDWXURV
( یVW¥RVRFLDOPHQWHLVRODGRV
 ی9LRO¬QFLDGRP«VWLFD
 ی8WLOL]DPDFULDQ©DFRPRۆDUPDۇHPSURFHVVRVGHVHSDUD©¥R
 ی0RVWUDPVHGLVSRVWRVDLQWHUQDUDFULDQ©D
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INSTRUÇÕES PARA O
PREENCHIMENTO DA FICHA DE
COMUNICAÇÃO/SINALIZAÇÃO DE
SITUAÇÕES DE MAUS-TRATOS E
OUTRAS SITUAÇÕES DE PERIGO
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FINALIDADE
Trata-se de um modelo de Ficha de Comunicação/sinalização para casos de suspeita
de maus tratos a crianças que se podem observar ou conhecer no exercício da
SURৱVV¥R3UHWHQGHFRQWHUDLQIRUPD©¥RP¯QLPDQHFHVV£ULDSDUDLQLFLDURSURFHVVR
de protecção e de apoio à criança. Não é um instrumento para o diagnóstico nem
SUHWHQGHVXEVWLWXLURVUHODWµULRVGRVSURࣼVVLRQDLVHVSHFLDOL]DGRV.

PREENCHIMENTO
$)LFKDGHFRPXQLFD©¥RVLQDOL]D©¥RFRQVWDGHSDUWHV
A. Nesta parte indicam-se os dados de LGHQWLࣼFD©¥R GR FDVR. Basicamente
SUHWHQGHVH TXH RV SURৱVVLRQDLV TXH UHFHEHP D FRPXQLFD©¥RVLQDOL]D©¥R
SRVVDP LGHQWLৱFDU H ORFDOL]DU D V  FULDQ©D V  PDV WDPE«P SRVVDP LQVHULU
LQIRUPD©¥R TXH SHUPLWD FRQKHFHU XP SULPHLUR SHUৱO GD VLWXD©¥R IDPLOLDU
da(s) mesma(s).
B. Na segunda parte inclui-se informação sobre a situação de perigo observada.
3RGH DSUHVHQWDUVH GH  PRGRV  FRPSOHPHQWDUHV 2 SULPHLUR FRQVLVWH HP
anotar nas quadrículas vazias os números que, na listagem da segunda folha,
antecedem cada um dos indicadores observados. Além disso, deve-se indicar,
excepto em qualquer item em que não seja apropriado, a frequência com que
se observa um indicador concreto, assinalando junto ao número do mesmo
se se observou uma vez (A), algumas vezes (B) ou com muita frequência (C).
Por outro lado, há que referir que alguns dos itens da parte dos “Indicadores
)DPLOLDUHVۇFRPRSRUH[HPSORۆ8PGRVSDLVVRIUHGHXPDGRHQ©DPHQWDORX
os pais são muito jovens ou imaturos” não são propriamente indicadores de
maus tratos mas factores de risco dos mesmos. No entanto, foram incluídos
dado que, se for necessário, apresentam o retrato da situação detectada.
Por outro lado, também se pode indicar a situação, utilizando o espaço em
branco para fazer comentários sobre matizes dos indicadores apresentados ou
descrever um indicador que não consta da lista da folha.
&1D¼OWLPDSDUWHLQFOXLVHDLQIRUPD©¥RDFHUFDGR¤PELWRSURৱVVLRQDOTXHHQYLD
DQRWLৱFD©¥RDVVLPFRPRDOJXPGDGRTXHSHUPLWDVDEHUTXDORSURࣼVVLRQDO
TXHIH]DVREVHUYD©·HV1HVVHVHQWLGRৱFDDRFULW«ULRGRPHVPRLGHQWLৱFDU
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se através do nome e apelidos ou de qualquer outro dado (n.° de funcionário,
FDUJR( ېVWDLGHQWLৱFD©¥RLQGLUHFWDP¯QLPD«QHFHVV£ULDH[FOXVLYDPHQWHSDUD
o caso de, no quadro da colaboração interinstitucional ou interdepartamental,
a equipa que vai avaliar a situação desse menor poder entrar em contacto
FRPDSHVVRDTXHIH]DQRWLৱFD©¥RDৱPGHFRPSDUDUDVLWXD©¥RREVHUYDGDH
de a informar das actuações iniciadas. Por último, oferece-se um espaço para
LQGLFDUVHDO«PGDQRWLৱFD©¥RVHUHDOL]RXPDLVDOJXPDDFWXD©¥RHPUHOD©¥R
à situação em causa.
No caso de se observar uma situação de desprotecção comum a vários irmãos
poderá preencher-se uma única folha, indicando em “Nome” os vários nomes
GHEDSWLVPRRXDSDODYUDۆ,UP¥RVۇ2VLQGLFDGRUHVDSUHVHQWDGRVVHU¥RFRPXQV
DWRGRVHOHVHPERUDQDSDUWHۆ2XWURVLQGLFDGRUHVRXFRPHQW£ULRVVREUHRV
indicadores apresentados” se possam incluir indicadores individuais.

REFERENCIAÇÃO
8QD YH] SUHHQFKLGD D IROKD GH QRWLৱFD©¥R HQYLDUVH XPD FµSLD GD PHVPD SRU
correio ou fax ao órgão competente em matéria de protecção infantil (Equipa
Municipal de Serviços Sociais, Conselharia de Bem-Estar Social…) Poderá ser
XWLOL]DGD RXWUD FµSLD SDUD UHJLVWDU D VLWXD©¥R REVHUYDGD QR ¤PELWR SURৱVVLRQDO
onde se realiza.
&DVR VH REVHUYHP QRYRV LQG¯FLRV DSµV WHU QRWLৱFDGR D VLWXD©¥R GH XP PHQRU
SRGHUVH£HIHFWXDUQRYDQRWLৱFD©¥RID]HQGRUHIHU¬QFLD¢QRWLৱFD©¥RDQWHULRUQD
SDUWHۆ2XWUDVDFWXD©·HVUHDOL]DGDVQR¤PELWRۇې

LISTAGEM DE INDICADORES DE SITUAÇÕES DE MAUS TRATOS E
OUTRAS SITUAÇÕES DE PERIGO PARA O PREENCHIMENTO DA FOLHA
DE COMUNICAÇÃO/SINALIZAÇÃO DE
INDICADORES FÍSICOS NO MENOR
1 Vai para a escola sem tomar o pequeno almoço/comer
2 Vai para a escola sem nenhum alimento
3 Pede comida aos colegas
4 Usa sempre a mesma roupa
5 Usa roupa inadequada
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6

Apresenta-se com o cabelo sujo

7

Apresenta odores desagradáveis

8

Apresenta feridas ou arranhões

9

Apresenta sinais de mordeduras humanas

10

Apresenta sinais de pancada no corpo

11

Apresenta queimaduras

12

Chega cansado à escola

13

Mostra-se cansado nas aulas

14

Parece esgotado

15

O seu rosto expressa tristeza

16

Desenvolvimento físico inadequado

17

Vai às aulas mesmo quando está doente

18

Apresenta com frequência doenças ou dores físicas
INDICADORES COMPORTAMENTAIS

19

Falta às aulas

20

Chega tarde à escola

21

Não quer ir para casa

22

Regressa sozinho a casa

23

Atitude defensiva perante qualquer aproximação física

24

Evita falar de si mesmo

25

Evita falar da família

26

Recusa-se a estar com os colegas

27

Tem problemas de encoprese

28

Tem problemas de enurese

29

Te uma atitude hipervigilante

30

Muda bruscamente de humor

31

É pouco expressivo/a

32

Permanece muito tempo calado/a

33

É muito inquieto/a

34

Mostra-se apreensivo/a se vê outras crianças a chorar

35

Tem uma atitude de rejeição das pessoas adultas

36

Mostra pouca empatia em relação aos outros

37

Procura protecção no professor/a

38

Tenta ser o centro das atenções

39

Rouba objectos

40

Foge das aulas

41

É agressivo com os colegas e/ou os professores

42

Destrói os objectos

43

Mostra-se passivo/retraído

44

Mostra uma atitude de desafio

45

Isola-se nos recreios

46

Está desconcentrado nas actividades

47

Chora nas aulas sem justificação

48

Cauteloso no contacto físico com adultos

49

Os colegas não simpatizam com ele

50

Mente ou engana

51

Faz pequenos furtos

52

Apresenta problemas de disciplina ou comportamento
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53 Tem uma atitude provocatória
54 Abusa de drogas ou álcool
55 Tem um comportamento impulsivo
56 Mostra excessiva preocupação com o sexo
57 Comportamento sexual inadequado para a idade
58 Mostra uma dependência excessiva
59 Parece ausente
60 Evita olhar nos olhos
61 Mostra baixa auto-estima
62 Apresenta comportamentos e atitudes inadequados para a idade
INDICADORES ACADÉMICOS DO/DA MENOR
63 Não faz os deveres
64 Mudanças bruscas do rendimento escolar
65 Mostra dificuldades de aprendizagem
66 Tem problemas da fala
67 Problemas de atenção e concentração
INDICADORES FAMILIARES
68 Substimam os comportamentos pré-delitivos ou anti-sociais
69 Recusam-se a comentar o problema da criança
70 Não dão qualquer explicação para a situação
71 Não impõem limites ao comportamento do menor
72 São extremamente protectores do menor
73 Tratam os irmãos de forma desigual
74 Têm uma imagem negativa dele
75 São muito exigentes com ele
76 Utilizam una disciplina demasiado rígida e autoritária
77 Desprezam-no, rejeitam-no ou culpam-no
78 Não mostram afecto para com o menor
79 Não se preocupam com a educação do menor
80 Parecem não se preocupar com ele
81 Não prestam atenção ao menor e às suas necessidades
82 Expectativas não realistas em relação às capacidades do menor
83 Sentem o filho como propriedade sua
84 Privam o menor de relações sociais
85 Estão frequentemente ausentes de casa
86 Têm a casa em más condições de segurança e higiene
87 Deixam o menor em casa sem supervisão
88 Delegam o cuidado da criança em estranhos
89 Excessiva ansiedade perante a responsabilidade da criança
90 Os pais não comparecem na escola quando são chamados
91 Utilizam o menor em tarefas impróprias para a idade
92 Não vão buscar a criança à escola
93 São muito jovens e imaturos
95 Estão socialmente isolados
96 Abusam de drogas ou álcool
97 Um dos pais sofre de doença mental
98 Um dos pais apresenta um défice intelectual
99 Um dos pais sofre de uma doença crónica e/ou grave
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100

Aspecto descuidado, desleixado e higiene inadequada dos pais

102

Conhece-se a existência de ludopatias nos pais

103

Violência familiar ou doméstica

104

Usam o filho como arma em processos de separação ou divórcio

105

Mostram-se dispostos a interná-lo
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FAMILIAR EM SITUAÇÕES DE
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MODELO DE FICHA DE COMUNICAÇÃO/SINALIZAÇÃO DE SITUAÇÕES DE MAUS TRATOS OU OUTRAS
SITUAÇÕES DE PERIGO NO ÂMBITO EDUCATIVO
A. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA
Nome

Apelidos

Endereço

Vive com

Data de Nascimento

F Masculino
F Feminino
Localidade/Província

F Pai

F Mãe

F Irmãos

F Tia

F Primos/as

F Outras

Telefone

F Avô

F Companheiro
do pai/mãe

F Avó

Outras pessoas relevantes relacionadas com o menor (1)

Estabelecimento de ensino que frequenta

Localidade

Endereço

Nível

F E.I.

F E.P.



F E.S.O. F E.E.

Telefone/Fax/E-mail

B. INDICADORES DE MAUS TRATOS OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PERIGO OBSERVADOS(2)

Outros indicadores ou comentários sobre os apresentados

C. DADOS DA NOTIFICAÇÃO
Notificante(3)

Cargo

Endereço e Localidade

Telefone/Fax/E-mail

Data

Referenciada

F Equipa Municipal de Serviços Sociais de
F Outra entidade

Actuações anteriormente realizadas no âmbito escolar

 6HIRUQHFHVV£ULRLQGLFDUDVSHVVRDVUHODFLRQDGDVFRPRPHQRUTXHHPERUDQ¥RFRQYLYDPFRPHOHSRVVDPDMXGDUDDYDOLDUDVLWXD©¥RQRWLৱFDGDDVVLPFRPR
o seu endereço ou telefone se for conhecido.
 ,QGLFDURFµGLJRTXHFRQVWDGDOLVWDFRUUHVSRQGHQWHDRLQGLFDGRUREVHUYDGRDVVLPFRPRDIUHTX¬QFLDFRPTXHVHREVHUYRXVHQHFHVV£ULR
  3RGH HYLWDUVH R QRPH 1¥R REVWDQWH SDUD IDFLOLWDU D LGHQWLৱFD©¥R LQGLUHFWD LQGLFDUVH£ R FDUJR GHVHPSHQKDGR SHOR QRWLৱFDQWH GLUHFWRU SVLFµORJR
pedagogo, trabalhador dos serviços sociais, tutor, etc.).
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MODELOS PARA AS ECMIJ DE UM PLANO DE INTERVENÇÃO FAMILIAR
EM SITUAÇÕES DE CRIANÇAS EM PERIGO
PLANO DE INTERVENÇÃO FAMILIAR (PIF) COM CRIANÇAS EM PERIGO
CRIANÇA(S)/NOME
DATA(S) DE NASCIMENTO
ESCOLARIDADE:
ECMIJ de:
PROCESSO (CÓDIGO/NÚMERO):

PLANO ACTUAL
DATA

ENTIDADE RESPONSÁVEL

1¦3ÓÔÚ(/()(/3Ó

TIPO (1)

  ,QGLFDUVHVHWUDWDGHXPSODQRGHLQWHUYHQ©¥RLQLFLDORXGHXPDUHYLV¥R

PLANOS, ACTUAÇÕES OU MEDIDAS ANTERIORES
ANO

ECMIJ- OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE PERIGO
Áreas

Descrição

F Sócio-económica
F Sócio-familiar
F Sócio-educativa
F Saúde
F Outras áreas

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRIANÇA NA FAMÍLIA

APOIOS FACULTADOS À CRIANÇA E À SUA FAMÍLIA
F Intervenção técnica
F APOIO SOCIAIS (e.g. PRESTAÇÕES; RSI)
F Outras: QUAIS?

ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA (responsáveis pela(s)criança(s)
Solicitações / Necessidades
Compromissos assumidos pela família e, se apropriado, a criança(s)
Obteve-se Consenso dos Pais/ Família:

F SIM

F NÃO

1RWD3U«YLD([LVWHPM£Y£ULRVPRGHORVGH)LFKDVGH6LQDOL]D©¥RGDV(VFRODV¢V&3&-PDLRULWDULDPHQWHSURSRVWRVSHODVSUµSULDVFRPLVV·HV8PPRGHORGH
Ficha de Sinalização proposto por uma CPCJ é apresentado neste anexo. A Direcção Regional de Educação do Norte (DREN), adoptou, para a educação, um
modelo de Ficha de Sinalização de situações de perigo às CPCJ que se encontra, também, neste anexo.
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MODELO DE RELATÓRIO DE SINALIZAÇÃO DAS ECMIJ ÀS CPCJ DE
SITUAÇÕES DE PERIGO QUE NECESSITAM DA APLICAÇÃO DE UMA
MEDIDA DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO
ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO MODELO DE RELATÓRIO DE
SINALIZAÇÃO À CPCJ
Algumas das partes a preencher no relatório estão seguidas de uma numeração
entre parêntesis que remete para as seguintes notas de esclarecimento
1. Composição e estrutura do núcleo familiarHVSHFLৱFDUQ¼PHURGHPHPEURV
idades, relação de parentesco entre os mesmos, tipo de relação, papéis
SULQFLSDLVHWF(VWDSDUWHSRGHU£VHUFRPSOHPHQWDGDGHIRUPDJU£ৱFDFRP
um genograma.
2. História familiarH[SRUFURQRORJLFDPHQWHDKLVWµULDGDIDP¯OLDGHVWDFDQGR
RV DVSHFWRV PDLV VLJQLৱFDWLYRV IRUPD©¥R GR FDVDO IDOHFLPHQWRV UXSWXUDV
QDVFLPHQWRGRVৱOKRVVLWXD©·HVGHFULVHې1HVWDSDUWHWDPE«PK£TXHID]HU
referência a possíveis situações anteriores de perigo, adopção de medidas
de apoio à família e medidas de protecção à(s) criança(s) (e.g. colocação
institucional, famílias de acolhimento,…).
3. Tipo de situação de perigo WLSR GH PDX WUDWR DEXVR  DEDQGRQR RX
negligência, gravidade da situação, probabilidade de se repetir, etc., assim
como consciência que a família tem da existência do problema.
4. Características da criança ID]HU UHIHU¬QFLD D FDUDFWHU¯VWLFDV VLJQLৱFDWLYDV
da criança ou jovem, como a idade, vulnerabilidade, desenvolvimento
evolutivo, saúde física e mental, características comportamentais, adaptação
e rendimento escolar e tipo de vinculação estabelecido com o seu cuidador
SULQFLSDO 5HODWLYDPHQWH DR FRQWH[WR HVFRODU HVSHFLৱFDU HP TXH DQR HVW£
se há ou houve absentismo escolar, problemas de atraso, participações de
disciplina… Em relação aos adolescentes indicar se houve início de actividade
laboral ou pré-laboral, contratos, rendimento, assistência, etc..
5. Características dos paisID]HUUHIHU¬QFLD¢VVXDVFDUDFWHU¯VWLFDVLQGLYLGXDLV
em áreas como a saúde mental e física, as capacidades intelectuais, as
características comportamentais (comportamento(s) aditivos, anti-social,
violento, etc.) e os recursos de que dispõem para enfrentar o(s) problema(s)
subjacente(s) à situação de perigo. Neste ponto podem incluir-se os modelos
de educação e a história familiar dos pais, que podem estar a afectar a actual
relação com as crianças.
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6. Competência parental dos pais ID]HU UHIHU¬QFLD D DVSHFWRV FRPR D LQ
capacidade dos pais para conhecerem e satisfazerem as necessidades da
criança, as expectativas dos cuidadores em relação ao comportamento dos
ৱOKRVDVSU£WLFDVGHGLVFLSOLQDXWLOL]DGDV
7. Situação sócio-económica LQGLFDGRUHV UHODFLRQDGRV FRP D VLWXD©¥R
económica dos pais, como os rendimentos, a situação laboral, as características
da habitação, o tipo de bairro e o nível educativo/cultural dos seus membros.
De igual modo, neste ponto informar-se-á acerca das fontes de apoio social
(e.g. RSI), o tipo de relação com a vizinhança, família alargada e relação
conjugal.
8. Actuações/Intervenções realizadasGHVFUL©¥RGDVLQWHUYHQ©·HVTXHM£IRUDP
realizadas com a criança e com os pais pelas ECMIJe outros recursos. Também
se informará sobre os objectivos da intervenção e os resultados que foram
alcançados.
9. Atitude dos pais em relação à intervençãoIDUVH£UHIHU¬QFLDDRJUDXGH
consciência que tem da origem da situação de perigo da criança, a motivação
para a mudança e até que ponto colabora nas intervenções realizadas, tanto
ao nível das ECMIJ como em relação à proposta de separação da criança.
10. Prognóstico e transitoriedade da situação dos pais SURQXQFLDUVH VH
existem possibilidades de recuperação/reabilitação dos pais e possibilidade de
manutenção da criança junto dos mesmos, ou se é previsível uma separação
com possibilidades de regresso da criança e qual o período de tempo em
que tal poderá ocorrer, ou seja, se se prevê uma separação temporária com
probabilidade de regresso, a curto ou médio prazo, ou uma separação a longo
prazo, fundamentando-se a proposta com base em critérios técnicos.
11. Proposta de Medida de Promoção e Protecção que implica separação da
criança dos seus paisGHYHHVFROKHUVHXPDGDVFLQFRPHGLGDVTXHLPSOLFD
DVHSDUD©¥RGDFULDQ©DGRVVHXVSDLVHVSHFLৱFDQGRVHDPHGLGDHDVYDUL£YHLV
SHUWLQHQWHVSDUDFDGDXPDGHODV
3DUDDSRLRjunto de outro familiar ou FRQࣼDQ©DDSHVVRDLGµQHDHVSHFLৱFDU
as características da mesma, e do seu agregado familiar, referindo-se
fundamentalmente à sua aptidão para o acolhimento e às expectativas e
atitude da criança em relação ao acolhimento.
3DUD D FRORFD©¥R HP família de acolhimento, facultar dados ou informação
referente ao à duração do acolhimento mais conveniente, assim como, se
possível, as características da família que possam facilitar o acolhimento, tais
FRPRDLGDGHGDIDP¯OLDGHDFROKLPHQWRDH[LVW¬QFLDGHRXWUDVFULDQ©DVRXৱOKRV
biológicos, a proximidade física entre a família de acolhimento e a biológica
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3DUD D colocação em instituição LGHQWLৱFDU R WLSR GH LQVWLWXL©¥R TXH VH
pretende, as suas características mais relevantes e relativas a variáveis como
D SUR[LPLGDGH JHRJU£ৱFD GR GRPLF¯OLR GD FULDQ©D H[LVW¬QFLD GH LUP¥RV RX
familiares na instituição, idade das crianças residentes, problemática(s) da
FULDQ©D GHৱFL¬QFLDGLVW¼UELRVFRPSRUWDPHQWDLVDGL©·HV ېRXWUDVYDUL£YHLV
que se considerem pertinentes para o caso.
3DUDapoio para autonomia de vida indicar as características mais relevantes
GD UHVLG¬QFLD H UHODWLYDV D YDUL£YHLV FRPR D SUR[LPLGDGH JHRJU£ৱFD GR
domicílio do adolescente, existência de irmãos ou familiares na residência/
apartamento, idade das crianças ou adolescentes residentes, problemática(s)
GR DGROHVFHQWH GHৱFL¬QFLD GLVW¼UELRV FRPSRUWDPHQWDLV DGL©·HV  ېRXWUDV
variáveis que se considerem pertinentes para o caso.
,GHQWLࣼFDU RV FULW«ULRV SUHIHUHQFLDOPHQWH W«FQLFRFLHQW¯ࣼFRV, em que
D SURSRVWD VH EDVHLD UHIHULU SDUD FDGD SRQWR RV critérios que suportam e
MXVWLৱFDPRV WHUPRV SURSRVWRV QR UHODWµULR H[ SDGU¥RIDPLOLDUFUµQLFR GH
FDVWLJRVFRUSRUDLVLQH[LVW¬QFLDGHVXSRUWHGDIDP¯OLDDODUJDGDVDWLVID©¥RGRV
cuidados básicos e necessidades afectivas da criança pela avó).
17. Coordenação com outras áreasLQGLFDUQRUHODWµULRDV£UHDVHPTXHVHDFWXRX
para alcançar os objectivos e resultados, assim como o tipo de intervenção
iniciada/realizada em cada uma delas.
18. Documentação que se anexaDVVLQDODUFRPXPۆX” a documentação que se
apresentar juntamente com o relatório de sinalização à CPCJ.
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MODELO DE RELATÓRIO DE SINALIZAÇÃO DAS ECMIJ ÀS CPCJ, EM MATÉRIA
DE PROTECÇÃO ÀS CRIANÇAS
ENTIDADE (Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude)
Localidade
Telefone

Telemóvel

E-mail

Fax

Profissional que elabora o relatório
Cargo
Data de elaboração

Número de Processo na ECMIJ

Dados de identificação da(s) criança(s) e da família
Criança(s):

Data de nascimento

BI / Cartão de Cidadão
(CC)

Pai:

Data de nascimento

BI / CC

Mãe:

Data de nascimento

BI / CC

Cuidador principal:

Data de nascimento

BI / CC

Domicílio
Telefone

Telemóvel

Composição e estrutura do núcleo familiar

GENOGRAMA

ECOMAPA
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6LWXD©¥RTXHHVW£QDRULJHPGD6LQDOL]D©¥R¢CPCJ
F 6LWXD©¥R GH SHULJR  ठDO"………………………………………………………………
(mau trato físico, emocional, negligência, abuso sexual)
Outro F ࠭DO?………………………………………………………………
F Pedido de aplicação de medida de promoção e protecção
F Necessidade de separação da criança dos pais
2. História familiar e antecedentes de perigo para a criança 

3. Situação actual da criança e da família
7LSRGHVLWXD©¥RGHSHULJR 

&DUDFWHU¯VWLFDVGD V FULDQ©D V 

&DUDFWHU¯VWLFDVGRVSDLV 

Competência parental  

6LWXD©¥RVµFLRHFRQµPLFD  

4. Intervenções realizadas (8)
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5. Atitude dos pais em relação à intervenção (9)

6. Prognóstico e transitoriedade da situação dos pais (10)

7. Proposta de Medida de Promoção e Protecção que implica separação da
criança dos seus pais (11, 12, 13, 14 e 15)
F Apoio junto de outro familiar
F&RQৱDQ©DDSHVVRDLGµQHD
F Apoio para Autonomia de Vida
F Acolhimento familiar
F Colocação em Instituição
Variáveis a ter em conta

&ULW«ULRVW«FQLFRFLHQW¯ࣼFRV 
ठHMXVWLৱFDPDVLWXD©¥RGHSHULJR

ठHMXVWLৱFDPDQHFHVVLGDGHGHVHSDUD©¥RGDFULDQ©D

ठHMXVWLৱFDPDSURSRVWDGHPHGLGDGHSURPR©¥RHSURWHF©¥R
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9. Coordenação com outras áreas (18)

2XWUDV DYDOLD©·HV H YDUL£YHLV W«FQLFDV TXH VH FRQVLGHUHP UHOHYDQWHV SDUD
avaliação do caso

10. Documentação que se anexa (19)
F2XWURVUHODWµULRVSURৱVVLRQDLV VD¼GHHGXFD©¥RSRO¯FLDRXWURV
,QGLFDUTXDOTXDLV
F Ficha de sinalização à CPCJ
F BI/Cartão de Cidadão dos pais e adultos da família da criança
F Cartão da Segurança Social dos pais
F Boletim de nascimento da(s) criança(s)
F BI da(s) criança(s) para a(s) qual(is) se propõe a medida
F Boletim Individual de saúde da criança
F Caderneta do aluno
F Boletim de vacinas da criança
F$WHVWDGRP«GLFRGHGHৱFL¬QFLDHRX$YDOLD©¥RGDVQHFHVVLGDGHVHGXFDWLYDV
especiais
F2XWUR V GRFXPHQWR V ठDO LV "

ڱ
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11. CALENDARIZAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO
F Igual ou inferior a 6 meses F De 6 a 12 meses F De 12 a 18 meses
F Outra
INTERVENÇÃO E COORDENAÇÃO
ÁREA SÓCIO-FAMILIAR(2)

F

IPSS

F CAFAP

Data de Início

F Centro de Dia F Outros. Qual(is)?

Necessidades/Objectivos

Intervenção ou tipo de intervenção

Responsável

Estado/ Avaliação/
Data da FInalização

Responsável

Estado/ Avaliação/
Data da FInalização

ÁREA SÓCIO-EDUCATIVA(2)

F

Escola

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)

F

Data de Início

Necessidades/Objectivos

F

Outros. Qual(is)?

Intervenção ou tipo de intervenção

ÁREA DA SAÚDE(2)

F

NACJR - Centro de Saúde

Data de Início

F

NHACJR - Hospital

Necessidades/Objectivos

F

Equipas de Saúde Mental

Intervenção ou tipo de intervenção

F

Outros. Qual(is)?
Responsável

Estado/ Avaliação/
Data da FInalização

OUTRAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO(2)

F

Polícia

F

Data de Início

GNR

F

Laboral ou pré-laboral

Necessidades/Objectivos

F

Lazer e tempo livre outros

F

Intervenção ou tipo de intervenção

Outros. Qual(is)?
Responsável

 ,QGLFDUVHR V REMHFWLYR V IRL UDP DWLQJLGR V Q¥RDWLQJLGR V ,QWHUYHQ©¥RLQLFLDGDHPFXUVRৱQDOL]DGDHWF
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FOLLOW-UP DO PLANO (REUNIÕES E CONTACTOS)
DATA (3)

PESSOAS ENVOLVIDAS

ACORDOS – DECISÕES - OBSERVAÇÕES

(3) Identificar com: P= Prevista; R=Realizada
CONCLUSÃO DO PLANO

DATA:
MOTIVO

AVALIAÇÃO GERAL

LISTA DE CONTACTOS DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO PLANO DE INTERVENÇÃO
PESSOA

ENTIDADE

CARGO/POSTO

DIRECÇÃO

CONCLUSÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO
MOTIVO

TELEFONE, TELEMÓVEL,
FAX, E-MAIL

DATA:
AVALIAÇÃO GERAL
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MODELOS DE FICHA DE SINALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À CPCJ

PROTECÇÃO À CRIANÇA

INSTRUÇÕES

MODELO DE FICHA DE SINALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À CPCJ

FINALIDADE
6LQDOL]D©¥RGHVXVSHLWDRXHYLG¬QFLDGHVLWXD©·HVGHULVFRHSHULJRFRPDৱQDOLGDGH
de se iniciar uma intervenção pelas Escolas ou um processo de promoção e
protecção pelas CPCJ, se necessário. Não é um instrumento para uma avaliação
diagnóstica, nem pretende substituir relatórios psicopedagógicos ou outros que
sejam pertinentes para avaliação da situação.
PREENCHIMENTO
SECÇÃO A,'(17,),&$ 2'2&$62,QIRUPD©¥RP¯QLPDSDUDDLGHQWLৱFD©¥R
H ORFDOL]D©¥R GD FULDQ©D DVVLP FRPR XP SHUৱO LQLFLDO GD VLWXD©¥R IDPLOLDU GR
mesmo.
SECÇÃO B ,1',&$'25(6 '( 5,6&2 2%6(59$'26  DQRWDUVH£ QDV
quadrículas o número de referência dos indicadores ou factores de risco observados
segundo a listagem da página seguinte, acrescentando-lhe, excepto quando não for
DSURSULDGRDOHWUDFRUUHVSRQGHQWH¢IUHTX¬QFLDFRPTXHVHREVHUYRX $XPDYH]
%DOJXPDVYH]HVRX&PXLWDVYH]HV 1RHVSD©RHPEUDQFRSRGHPDSUHVHQWDUVH
outros indicadores ou prestar esclarecimentos sobre os indicadores da listagem
que se registaram.
SECÇÃO C'$'26'$6,1$/,=$ 2GHYHFRQVWDUDLGHQWLৱFD©¥RGDSHVVRD
UHVSRQV£YHO SHOD FULDQ©D WLWXODU GH WXUPD QR | FLFOR RX GLUHFWRU GH WXUPD
QRV RXWURV FLFORV  FRP R QRPH H RV DSHOLGRV RX FRP TXDOTXHU RXWUR GDGR Q|
GH IXQFLRQ£ULR FDUJR  ېTXH SHUPLWD XPD LGHQWLৱFD©¥R LQGLUHFWD SDUD HIHLWRV
exclusivos de colaboração interinstitucional ou interdepartamental. Em casos
excepcionais, em que da partilha de informação com a CPCJ resulte perigo para
a integridade física da criança e/ou do terceiros a sinalização poderá ser apenas
RৱFLDOL]DGD SHOR UJ¥R GH *HVW¥R GD (VFROD$JUXSDPHQWR IXQGDPHQWDQGR DV
UD]·HVSHODVTXDLVR V SURৱVVLRQDO LV Q¥RVHLGHQWLৱFDP
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6,1$/,=$ 2
Enviar-se-á uma cópia pelo correio, fax, ou e-mail, à ECMIJ que se considere
relevante para a intervenção nas situações de risco ou perigo ou à CPCJ
territorialmente competente, nas situações de perigo que carecem de uma medida
de promoção e protecção. Em casos urgentes (graves e com grande probabilidade
de se repetirem) ou nos casos em que a criança necessita de ser imediatamente
protegida, comunicar-se-á, respectivamente, e conforme o caso, à CPCJ, ou à
3RO¯FLDHDR037ULEXQDODFFLRQDQGRVHXP3URFHGLPHQWRGH8UJ¬QFLD DUWLJR
|/3&-3 
A Ficha de Sinalização poderá acompanhar, mas não substituir, a forma habitual de
comunicação já instituída entre estas instituições (denúncia, ofício…).
1RWD 6H VH REVHUYDUHP QRYRV GDGRV GHSRLV GH VH WHU VLQDOL]DGR D VLWXD©¥R GD
criança, poder-se-á realizar nova Sinalização, anotando, na parte “Actuações
prévias realizadas”, a sinalização anterior.
PROTECÇÃO À CRIANÇA
MODELO DE FICHA DE SINALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À CPCJ
INDICADORES FÍSICOS DA CRIANÇA
1 Vem sem tomar o pequeno-almoço/comer
2 Vem sem nenhum alimento
3 Pede comida aos colegas
4 Usa sempre a mesma roupa
5 Usa roupa inadequada
6 Tem o cabelo sujo
7 Apresenta odores desagradáveis
8 Apresenta feridas ou arranhões
9 Sinais de mordeduras humanas
10 Sinais de pancada no corpo
11 Apresenta queimaduras
12 Chega cansado à escola
13 Mostra-se cansado na escola
14 Parece esgotado
15 Mostra frequentemente sinais de sono
16 O seu rosto expressa tristeza
17 Desenvolvimento físico inadequado
18 Vem quando está doente
20 Apresenta-se frequentemente com doenças ou indisposição
INDICADORES COMPORTAMENTAIS
21 Falta às aulas
22 Chega tarde à escola
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23 Não quer ir para casa
24 Regressa sozinho a casa com idade inadequada para o fazer
25 Atitude defensiva perante qualquer aproximação física
26 Recusa-se a falar de si próprio
27 Recusa-se a falar da família
28 Recusa-se a estar com os colegas
29 Problemas de encuprese
30 Problemas de enurese
31 Manifesta uma atitude hipervigilante
32 Muda bruscamente de humor
33 É pouco expressivo
34 Permanece muito tempo calado
35 É muito irrequieto
36 Mostra-se apreensivo se as outras crianças chorarem
37 Mostra rejeição em relação às pessoas adultas
38 Mostra pouca empatia com os outros
39 Procura protecção no professor
40 Tenta ser o centro das atenções
41 Rouba objectos
42 Foge da aula
43 É agressivo com os colegas e/ou professores
44 Destrói objectos
45 Mostra-se passivo e retraído
46 Tem uma atitude desafiadora
47 Isola-se nos recreios
48 Está desconcentrado nas actividades
49 Chora na aula sem justificação
50 Cauteloso no contacto físico com adultos
51 Dá-se mal com os colegas
52 Diz frequentemente mentiras ou faz asneiras
53 Faz pequenos furtos
54 Apresenta problemas de disciplina ou conduta
55 Mostra uma atitude desafiadora
56 Abusa de drogas e/ou álcool
57 Mostra uma atitude impulsiva
58 Mostra excessiva preocupação com o sexo
59 Conduta sexual inadequada para a idade
60 Manifesta uma dependência excessiva
61 Parece ausente
62 Evita olhar nos olhos
63 Mostra baixa auto-estima
64 Apresenta condutas e atitudes inadequadas para a idade
INDICADORES ESCOLARES DA CRIANÇA
65 Dificuldades de adaptação à escola
66 Não faz os deveres
67 Mudanças bruscas de rendimento escolar
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68 Manifesta dificuldades de aprendizagem
69 Tem problemas da fala
70 Tem problemas de atenção e concentração
INDICADORES FAMILIARES
71 Não dão importância às condutas pré-delituosas ou anti-sociais
72 Recusam-se a comentar o problema da criança
73 Não dão nenhuma explicação em relação à situação
74 Não impõem limites ao comportamento da criança
75 São extremamente protectores da criança
76 Tratam a criança de forma injusta face aos irmãos
77 Têm uma imagem negativa da criança
78 São muito exigentes com a criança
79 Utilizam uma disciplina demasiado rígida e autoritária
80 Desprezam, rejeitam, ou culpam a criança
81 Não manifestam afecto em relação à criança
82 Não se preocupam com a educação da criança
83 Parecem não se preocupar com a criança
84 Não prestam atenção à criança e às suas necessidades
85 Expectativas não realistas em relação às capacidades da criança
86

Sentem a criança como propriedade sua

87 Privam a criança de relações sociais
88 Estão frequentemente ausentes de casa
89 Casa em más condições de segurança e higiene
90 Deixam a criança em casa sem supervisão
91 Delegam o cuidado da criança a estranhos
92 Excessiva ansiedade perante a responsabilidade da educação
93 Os pais não comparecem quando são chamados
94 Utilizam a criança em tarefas impróprias para a sua idade
95 Não vão buscar a criança à escola
96 Os pais são muito jovens e imaturos
97 Os pais estão socialmente isolados
98 Os pais apresentam comportamentos aditivos (drogas ou álcool)
99 Um dos progenitores sofre de uma doença mental
100 Um dos progenitores apresenta um défice intelectual
101 Um dos progenitores sofre de uma doença crónica e/ou grave
102 Aspecto dos pais descuidado, desleixado, higiene inadequada
103 Conhece-se a existência de ludopatias nos pais
104 Violência familiar ou doméstica
105 Usam a criança como arma em processos de separação/divórcio
106 Declaram que querem internar a criança
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A DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA
NOME

APELIDOS

F SEXO MASCULINO
F SEXO FEMININO

DATA DE NASCIMENTO

ENDEREÇO DA RESIDÊNCIA (RUA PRAÇA E NÚMERO)

LOCALIDADE ( CÓDIGO POSTAL)

C.POSTAL

TELEFONE
TELEMÓVEL
EMAIL

CUIDADORES PRINCIPAIS

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (CRECHE/JARDIM DE
INFÂNCIA, ENSINO BÁSICO, ETC) QUE FREQUENTA

LOCALIDADE

ENDEREÇO (RUA PRAÇA NÚMERO CÓDIGO POSTAL)

TELEFONE – FAX– E-MAIL

F Nível
Infantil

F Outro Qual?

F Pai

F Mãe

F Irmão/Irmã

F Avó


F Companheiro/a
do pai/da mãe

F Avô
F Tio/a

F Primos F Outro/a.........................................................
Outras pessoas relevantes relacionadas para a
criança (1)

F Ensino
Básico

F Ensino
F Ensino
Secundário
Especial

B INDICADORES DE RISCO OBSERVADOS (utilizar a listagem facultada no modelo de ficha)

OUTROS INDICADORES OU COMENTÁRIOS SOBRE OS INDICADOS (SE NECESSITAR DE MAIS ESPAÇO PODE CONTINUAR NA PARTE D).

C DADOS DE SINALIZAÇÃO
NOTIFICANTE (2)

AGRUPAMENTO

TELEFONE – FAX – E-MAIL

DATA

SINALIZADO PARA ECMIJ de

MORADA DO AGRUPAMENTO (RUA/PRAÇA E NÚMERO) E LOCALIDADE

CPCJ de

Outra Entidade

  6HIRUDSURSULDGRLQGLFDUDVSHVVRDVUHODFLRQDGDVFRPDFULDQ©DRXMRYHPPHVPRTXHQ¥RFRQYLYDPFRPHOHPDVTXHSRVVDPDMXGDUDDYDOLDUDVLWXD©¥R
sinalizada assim como o seu endereço, telefone, telemóvel ou email se forem conhecidos
  3RGHHYLWDUVHRQRPHVHPSUHHTXDQGRVHIDFLOLWHDOJXPDUHIHU¬QFLDTXHSHUPLWDDLGHQWLৱFD©¥RLQGLUHFWD QRPHQ¼PHURGHIXQFLRQ£ULR%,LQLFLDLV
etc.) da pessoa que sinaliza.

D COMENTÁRIOS
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MODELO DE FICHA DE SINALIZAÇÃO DA ESCOLA À CPCJ REALIZADO POR UMA COMISSÃO
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PROTOCOLO DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO
DA GRAVIDADE E DA
PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS

Anexo

D
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PROTOCOLO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO
DA GRAVIDADE E DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE
MAUS TRATOS

CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
Trata-se de um instrumento desenhado para ser aplicado em qualquer caso de
maus tratos e negligência às crianças. Inclui variáveis referentes ao mau -trato
físico, sexual ou emocional e à negligência física ou emocional.
(VWH LQVWUXPHQWR EDVHLDVH QD DGDSWD©¥R $UUXDEHUUHQD GH 3D¼O H 7RUUHV  
do Manual de decisões na investigação dos Serviços de Protecção de Menores da
)ORULGD(8$  HQRVFRQWULEXWRVGDGRVSHORVSURৱVVLRQDLVGDDF©¥RVRFLDOTXH
participaram no programa de formação do APREMI para a “detecção e avaliação
GRVPDXVWUDWRVSHORV6HUYL©RV6RFLDLVGD&RPXQLGDGH9DOHQFLDQD  ۇ
2 LQVWUXPHQWR SUHWHQGH FULDU XPD YDORUD©¥R  GH DOJXQV LWHQV FRQVLGHUDGRV
preditores da possibilidade de ocorrência ou recidiva das situações de perigo, ou
maus tratos ajudando a organizar a informação durante o processo de avaliação
e a facilitar e sistematizar a tomada de decisões no que se refere à protecção da
criança.
2VYDORUHVTXDQWLWDWLYRVREWLGRVDSDUWLUGDVHVFDODVXWLOL]DGDVHDVXDLQWHUSUHWD©¥R
devem apenas ser considerados como indicativos e auxiliares na tomada de
GHFLV¥R2LQVWUXPHQWRQ¥RSUHWHQGHOLPLWDUDDQ£OLVHGR V W«FQLFRVTXHSURFHGHP
à avaliação. Em todo o processo de avaliação há aspectos subjectivos que são
inerentes ao juízo de cada um dos técnicos que intervêm.
2 LQVWUXPHQWR UHFROKH LQIRUPD©¥R VREUH  IDFWRUHV RV TXDLV VH DJUXSDP HP 
GLPHQV·HV
 &$5$&7(567,&$6'2,1&,'(17(
 &$5$&7(567,&$6'$&5,$1$
 &$5$&7(567,&$6'263DLV
 &$5$&7(567,&$6'2$%$1'2126&,2)$0,/,$5
 $7,78'((',6321,%,/,'$'(3$5$$,17(59(1 2
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2V  IDFWRUHV DMXGDP D DYDOLDU D SUREDELOLGDGH GH RFRUU¬QFLD RX UHFLGLYD GDV
VLWXD©·HVGHSHULJRRXPDXVWUDWRV'HHQWUHHVWHVIDFWRUHVDMXGDPDDYDOLDUD
gravidade da(s) ocorrência(s) já registada(s).
&DGDXPGHVWHVIDFWRUHVVHU£DYDOLDGRQXPDHVFDODGHDHPTXHLQGLFDD
IDOWDGHLQIRUPD©¥RSUREDELOLGDGHGHRFRUU¬QFLDEDL[DP«GLDHDOWD
3DUDDO«PGRVIDFWRUHVDVVLPTXDQWLৱFDGRVV¥RDLQGDFRQVLGHUDGRVIDFWRUHV
de protecção, cuja avaliação qualitativa serve de ponderação na avaliação da
possibilidade de ocorrência ou recidiva de situações de perigo, ou maus tratos.
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
Este instrumento aplica-se num momento inicial da intervenção, ou seja, se possível,
no momento da sinalização ou logo no início da avaliação diagnóstica para avaliar,
Artigo 83.º da LPCJP

de imediato, o grau de perigosidade e a urgência com que se deve intervir e decidir
da necessidade, ou não, da aplicação de uma medida de promoção e protecção
ou de um procedimento de urgência. A informação que o instrumento recolhe

Esta avaliação em separado poderá,
por exemplo, ajudar a decidir ,mais
eficazmente, junto de que cuidador a
criança poderá estar mais protegida
ou se a separação imediata dos pais é
necessária.

pode ter sido já compilada durante o processo de recolha de informação, ou até
PHVPRHPDOJXQVFDVRVGXUDQWHDVLQWHUYHQ©·HVM£UHDOL]DGDVSHODVSURৱVVLRQDLV
das ECMIJ, pelo que se devem aproveitar esses actos.
3DUWLQGRGRSULQF¯SLRGHTXHSRVVDPH[LVWLUGLIHUHQ©DVVLJQLৱFDWLYDVHQWUHRSDL
cuidador e a mãe/cuidadora, a avaliação deverá ser realizada, a cada um deles,
repetindo-se os procedimentos de análise , registo e cálculo abaixo descritos.
ASPECTOS A TER EM CONTA NA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
 یLPSRUWDQWHGLVWLQJXLUHQWUHDYDOLD©¥RGRSHULJRHDYDOLD©¥RGDIDP¯OLD$
avaliação do perigo só serve para avaliar o grau de perigo vivenciado pela
criança na família e avaliar se necessita, ou não, de uma medida de promoção
e protecção, se há necessidade, ou não, de separação da criança dos seus pais.
$DYDOLD©¥RGDIDP¯OLDVHUYHSDUDH[SORUDUHLGHQWLৱFDUHPSURIXQGLGDGHD
complexidade e a evolução dos factores que contribuem (factores de risco) ou,
pelo contrário, atenuam (factores protectores) os episódios de maus tratos ou
negligência.
 ی$YDOLDU WRGRV RV IDFWRUHV GH ULVFR $ IDOWD GH LQIRUPD©¥R VREUH DOJXQV GRV
factores limita a possibilidade de efectuar-se uma avaliação precisa da
situação.
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 ی5HFROKHULQIRUPD©¥RGLUHFWDHTXHUHVXOWDGHIDFWRVFRPSURYDGRVVHPSUHTXH
VHMDSRVV¯YHOSDUDDVVHJXUDUDVXDYHUDFLGDGHHDৱDELOLGDGH
 ی$DYDOLD©¥RGDJUDYLGDGHHGDSUREDELOLGDGHGHRFRUU¬QFLDRXUHFLGLYDQ¥R«
uma actividade estática, mas requer ser reexaminada periodicamente.
ETAPAS DE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
Para utilizar o instrumentos são necessárias 4 etapas
1ª Etapa – Análise
1XPDSULPHLUDHWDSDDVLWXD©¥R«DQDOLVDGDWHQGRHPFRQWDRV
factores, já referidos, e considerados preditores da Gravidade e da
Probabilidade de ocorrência, ou recidiva, de situações de perigo, ou
PDXVWUDWRV9HU7DEHODQ|
3DUD D FDWHJRUL]D©¥R RX VHMD ,GHQWLৱFD©¥R  GD LQWHQVLGDGH RX
perigosidade (baixa, média e alta), de cada um dos factores
FRQVLGHUDGRV QD 7DEHOD Q| GHYHU£ UHFRUUHUVH ¢ 7DEHOD Q| 
(VWDWDEHODLGHQWLৱFDXPFRQMXQWRGHVLWXD©·HVHFRPSRUWDPHQWRV
UHODWLYDPHQWH¢VGLPHQV·HVHDRVIDFWRUHVDWU£VUHIHULGRVHSRU
isso fáceis de registar.
2ª Etapa – Registo
Nesta etapa procede-se ao registo na Tabela n.º 3 das categorias
VHPLQIRUPD©¥REDL[DP«GLDDOWD LGHQWLৱFDGDVQDHWDSDDQWHULRU
3DUDFDGDIDFWRUSRGHGDUVHSRUWDQWRRVVHJXLQWHVYDORUHV
 ی6HPLQIRUPD©¥Rڽ0
 ی%DL[Dڽ1
 ی0«GLDڽ2
( یOHYDGD3
3ª Etapa – Cálculo
Nesta etapa procede-se ao cálculo da soma dos valores atribuídos na
HWDSDDQWHULRUDFDGDXPGRVIDFWRUHVFRQVLGHUDGRVSUHGLWRUHVGD
JUDYLGDGH 7RWDOGHYDORUHVSRVV¯YHLV ڽHGRVFRQVLGHUDGRV
SUHGLWRUHVGDUHFLGLYD 7RWDOGHYDORUHVSRVV¯YHLVڽ
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4ª etapa - Índice de gravidade e de ocorrência ou recidiva
&RQVRDQWHRVYDORUHVHQFRQWUDGRVQDHWDSDQ|DVVLPVHHQFRQWUDP
UHVSHFWLYDPHQWHDFROXQDHDOLQKDFRUUHVSRQGHQWHVQD7DEHODQ|

ATITUDE E
DISPONIBILIDADE
PARA A INTERVENÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO
ABANDONO
SOCIO-FAMILIAR

CARACTERÍSTICAS DOS
PAIS

CARACTERÍSTICAS
DA CRIANÇA

CARACTERÍSTICAS DO
INCIDENTE

Dimensões

Factores
1.

Gravidade e/ou frequência dos maus tratos/negligência*

2.

Proximidade do incidente no tempo*

3. Presença e localização da lesão*
4.

História anterior de relatos de maus tratos/negligência

5.

Acesso do perpetrador à criança e presença de figuras protectoras

6.

Idade da criança e sua visibilidade por parte da comunidade*

7. Capacidade da criança para se proteger e cuidar de si própria
8. Características emocionais e comportamentais da criança*
9.

Saúde mental e desenvolvimento cognitivo da criança*

10.

Capacidades físicas, intelectuais e emocionais do cuidador

11.

Capacidades associadas à idade do cuidador

12.

Capacidades parentais e expectativas em relação à criança

13. Métodos de disciplina
14. Comportamentos aditivos( drogas/álcool, ludopatias)
15.

História de conduta violenta, anti-social e delituosa

16.

História pessoal de maus tratos/abandono na infância

17. Interacção cuidador/criança
18. Relação conjugal
19.

Condições de habitação

20.

Fontes de apoio social

21.

Situação sócio-económica

22.

Atitude e resposta em relação à intervenção

Tabela n.º1 - LISTA DE FACTORES CONSIDERADOS PREDITORES DA GRAVIDADE E DA
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA OU RECIDIVA DE SITUAÇÕES DE PERIGO OU MAUS TRATOS
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A - CARACTERÍSTICAS DO INCIDENTE
1. GRAVIDADE E/OU FREQUÊNCIA DOS Maus tratos/NEGLIGÊNCIA
Baixa

Média

Elevada

F

A criança não foi objecto de nenhum tipo
de acção abusiva

F

Há uma história anterior de castigos/
disciplina inapropriados para a criança
ou suspeita-se de habitualmente estar
sem supervisão de um adulto.

F

A situação de perigo ou maus tratos/
negligência ocorre com frequência e as
situações de maus tratos integraram-se
na forma habitual da relação pais-filhos.

F

Trata-se de um incidente isolado ou este
ocorreu há mais de um ano.

F

A criança sofre um dano/lesão de
carácter moderado ou uma lesão sem
explicação que requer algum tipo de
diagnóstico ou tratamento médico.
Apresenta lesões em diferentes fases
de cura/cicatrização. Ou suspeita-se
de que o cuidador é incapaz de suprir
as necessidades mínimas médicas, de
alimentação, protecção e/ou emocionais
da criança.

F

Há uma história continuada/padrão
de severos castigos/disciplina com a
criança ou de a deixar sem supervisão
durante períodos de tempo excessivos.

F

O mau trato/negligência não causou
nenhum dano/lesão física à criança
ou não se observa nenhum tipo de
evidência disso, ou o menor sofreu um
dano/lesão mínima, que não requer
atenção ou tratamento médico

F

A situação de perigo ou maus tratos/
negligência ocorre de forma esporádica
e irregular e é produto de uma situação
de crise pontual ou de maior stress que
afecta temporariamente a família.

F

A criança requer hospitalização ou
tratamento médico imediato. Existem
antecedentes de irmãos com disfunção/
incapacidade permanente ou morte
causadas por maus tratos/negligência.

F

Pode observar-se uma mudança brusca
de comportamento e estado emocional
da criança atribuível a algum tipo de
abuso ou negligência.

F

Lesões graves em diferentes fases
de cura/cicatrização. Ou tem-se
conhecimento de que o cuidador não
está disposto ou é incapaz de satisfazer
as necessidades mínimas médicas, de
alimentação, protecção e/ou emocionais
da criança.

F

Ocorreu qualquer tipo de abuso sexual.

F

A criança apresenta alguma perturbação
comportamental ou emocional atribuível
a algum tipo de abuso ou negligência
que requereu tratamento médico.

2. PROXIMIDADE TEMPORAL DO INCIDENTE

F

A criança não foi objecto de nenhum tipo
de maus tratos/negligência.

F

O incidente mais recente com a criança
de que existe conhecimento ocorreu há
pelo menos um ano.

F

O incidente de maus tratos/negligência
ou situação de perigo mais recente
causado à criança, de que existe
conhecimento, ocorreu há mais de seis
semanas e no último ano.

F

O incidente de maus tratos/negligência
ou situação de perigo mais recente com
a criança de que existe conhecimento
teve lugar há menos de seis semanas.

F

Há lesões no Tronco, braços, pernas, pés,
músculos.

F

Há lesões na Cara, cabeça, nariz, lesões
internas, ânus, órgãos genitais.

3. PRESENÇA E LOCALIZAÇÃO DA LESÃO

F

Não há nenhuma lesão/dano.

F

Há lesões nas zonas ósseas: joelhos,
cotovelo, coluna, nádegas.

4. HISTÓRIA ANTERIOR DE MAUS TRATOS/NEGLIGÊNCIA

F

Não existe processo anterior da criança
ou de outras crianças do mesmo
agregado familiar na CPCJ e as pessoas
próximas da família não conhecem ou
não se recordam de nenhum incidente
com estas características na família.

F

Existência de processo sobre a família
relativo ao último ano na CPCJ;

F

Existência de processo na CPCJ por maus
tratos/negligência grave na família.

F

Existe um processo referente a esta
família na CPCJ, mas constatou-se que
a situação sinalizada de maus tratos/
negligência não tinha ocorrido.

F

Existência de um processo no último
ano na CPCJ em que um irmão da criança
morreu ou foi gravemente lesionado.

F

Relatórios múltiplos das ECMIJ de maus
tratos/negligência que envolvem a
criança, a família ou o agressor.
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F

Existência de relatórios sem
investigação pela impossibilidade de
localizar a família.

F

Conhecimento de que a criança sofreu
mais de três lesões acidentais no
período de seis meses, o que sugere um
problema de falta de supervisão.

F

Existência de acidentes ou lesões
inexplicáveis na criança ou ausência de
informação sobre os mesmos.

F

Relatórios anteriores confirmados de
maus tratos/negligência de gravidade
moderada ou ligeira na família.

5. ACESSO DO AGRESSOR À CRIANÇA E PRESENÇA DE FIGURAS PROTECTORAS

F

O agressor não tem acesso à criança, ou

F

A criança encontra-se no lar familiar
ou da família alargada e o acesso do
agressor a ela é difícil mas possível.

F

A criança está com a familia ou com
a família alargada e o agressor tem
acesso livre e total a ela.

F

esta encontra-se fora do lar e o
perpetrador tem direito limitado
às visitas, sendo estas sempre
supervisionadas por uma pessoa
responsável capaz de proteger a criança.

F

Encontra-se sob a estreita supervisão
de outro adulto na casa, mas a
capacidade deste para proteger a
criança contra o agressor é questionável,
imprevisível ou passível até de limitação.

F

O agressor tem direito de visitas
sem restrições e/ou realiza-as sem
supervisão.

F

A criança encontra-se no lar familiar ou
com a família alargada e o acesso do
agressor a esta é difícil, mas possível.

F

A criança está com a família sob
a supervisão dos outros adultos
(familiares), mas duvida-se da sua
capacidade de impedir o acesso do
agressor à criança (especialmente
quando a família nega o incidente ou
situação que motivou a intervenção das
ECMIJ ou CPCJ).

F

A criança está sob a supervisão
constante de um adulto responsável
capaz de a proteger.

F

A criança tem menos de 5 anos
(crianças com vulnerabilidade ou perigo
especialmente elevado são as menores
de um ano).

B - CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA
6. IDADE DA CRIANÇA E VISIBILIDADE POR PARTE DA COMUNIDADE
Baixa

Média

Elevada

F

A criança pode ser vista por pessoas
alheias à sua família (professores,
vizinhos, etc.), como seria de esperar,
tendo em conta a sua idade. Está
autorizada a participar em actividades
próprias da sua idade fora de casa.

F

A criança tem entre 5 e 11 anos de idade.

F

A criança tem 12 anos ou mais.

F

As únicas pessoas que podem vê-la fora
de casa são o pessoal escolar

F

Não frequenta a creche, jardim infantil
ou outros locais onde possa ser
observada por pessoas alheias ao seu
núcleo familiar.

F

Normalmente está visível para os
professores e outras pessoas.

F

A criança ausenta-se de forma
prolongada e injustificada do jardim
infantil ou escola ou de outras
actividades que frequenta regularmente
(ocupação de tempos livres, actividades
extra-escolares).

F

A criança está isolada; não tem acessos
a outras figuras que a possam proteger
ou em quem possa confiar.

F

A criança frequenta normalmente a
escola, centro de saúde ou outro centro
social, podendo assim obter ajuda
imediata por parte de outros adultos
que a rodeiam. Estes dedicam-se à
criança e o cuidador conta com fontes de
apoio e supervisão.

F

Embora frequente, regularmente,
o jardim infantil ou a escola, neste
momento não frequenta.
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7. CAPACIDADE DA CRIANÇA PARA SE PROTEGER OU CUIDAR DE SI PRÓPRIA

F

A criança tem 18 anos de idade.

F

A criança tem entre 5 e 11 anos.

F

A criança tem menos de 5 anos.

F

¦I KH LK HKIÿ  LK HH
cuidar de si própria e proteger-se.

F

¦  HþHL   KHþH LHþ 
ajuda/supervisão periódica/frequente
por parte de adultos para cuidar de si
e proteger-se, porque apresenta uma
ligeira deficiência física/mental ou
atraso de desenvolvimento.

F

¦  HHq LHH  H
de si própria ou de se proteger sem
a ajuda/supervisão constante de
adultos. Tem uma deficiência física/
mental severa/crónica ou um atraso de
desenvolvimento médio/grave.

F

Tem entre 15 e 17 anos. E é capaz de
cuidar de si própria e de se proteger com
pouca ou nenhuma ajuda por parte dos
adultos. Não tem deficiências físicas
nem mentais.

8. CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS DA CRIANÇA

F

A conduta da criança parece apropriada
para a sua idade, tem um auto-controlo
adequado. Sem história conhecida de
problemas de conduta. Não há abuso
de drogas ou álcool. Frequência regular
da escola. Sem história de fugas ou
conduta delituosa.

F

A conduta da criança é disruptiva e
incontrolável. Apresenta padrões
frequentes de comportamentos
inadequados, que afectam
negativamente a interacção com os
outros. Revela um padrão de conduta
criticável na escola, com os amigos ou
em casa.

F

A conduta da criança é extremamente
violenta, disruptiva ou perigosa.

F

Se for um bebé, tem hábitos de
alimentação e sono correctos.

F

Uso ocasional de drogas e/ou álcool
que limita a sua capacidade para tomar
decisões

F

Padrões severos/crónicos de
hiperactividade ou comportamentos
disruptivos que afectam negativamente
a sua capacidade para funcionar nos
papéis que lhe são atribuídos

F

A conduta da criança é geralmente
apropriada para a sua idade

F

Periodicamente foge ou chega tarde à
escola.
-Foge frequentemente durante
períodos curtos de tempo mas
regressa voluntariamente.

F

Está afectada em termos emocionais
e comportamentais, tem grandes
dificuldades em controlar o seu
comportamento e funcionar
adaptativamente no seu contexto.

F

Existência de um incidente isolado de
abuso de drogas/álcool. Problemas
ligeiros/pontuais de falta de
pontualidade/absentismo escolar.

F

Existência de relatos anteriores ou
actuais de conduta delituosa.

F

Histórias de tentativas de suicídio, ou
neste momento, fala abertamente
do assunto. Revela tendências e
comportamentos auto-destrutivos.

F

Os problemas comportamentais
conhecidos estão a ser adequadamente
abordados pelo(s) pais/cuidador(es) e/ou
tratados por um profissional qualificado.

F

Não adquiriu os hábitos básicos de
autonomia pessoal próprios da sua
idade

F

Dependência/uso frequente de drogas/
álcool.

F

Se for um bebé, comporta-se de maneira
exigente e nervosa, tem problemas com
o sono/alimentação, que causam stress
adicional ao(s) pais/cuidador(es).

F

Ausenta-se voluntariamente da escola.
Fugas crónicas que duram longos
períodos de tempo, nunca regressa
voluntariamente.

F

Relatos anteriores ou actuais de
participação em comportamentos
delituosos graves ou perigosos.

F

Apresenta uma importante deterioração
do seu desenvolvimento devido a atraso
ou a uma incapacidade de aprendizagem
diagnosticados.

F

Necessita de uma supervisão rigorosa
para evitar prejudicar-se a si própria ou
aos outros.

9. SAÚDE MENTAL E ESTADO COGNITIVO DA CRIANÇA

F

A criança mantém o seu papel normal
no seio da família, na escola e com os
amigos, com níveis normais de stress,
independentemente de existir atraso
intelectual ou sintomas de doença
mental.

F

F

¦ I ILH LK HkÝ Ā

F

Apresenta um estado emocional
ou uma incapacidade específica
para a aprendizagem que prejudica
o desempenho das suas funções
normais com a família, amigos
e escola, mas pode continuar a
desempenhá-las com um certo
esforço.
Apresenta sintomas observáveis, mas
não diagnosticados, de perturbação
emocional, que afectam negativamente
o cumprimento das suas funções
normais.
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F

Apresenta certas necessidades
especiais geradoras de stress que
pode ser assumido pela família, sem
que ocorra deterioração, mesmo sem
tratamento.

F

Até ao momento, a problemática
da criança não causou problemas
significativos, mas provavelmente
ocorrerá um deterioração se não for
tratada.

F

Existem problemas na criança e na
família, de que os pais estão conscientes
e estão à procura de ajuda e a aplicar
soluções por iniciativa própria.

F

¦   LÝ H LK Ý LªoIþII
condição, para assegurar o bem-estar
da criança.

F

A patologia interfere com as suas
actividades recreativas e familiares
normais.

F

Existência de uma perturbação cognitivo
ou emocional diagnosticada.

C - CARACTERÍSTICAS DOS CUIDADORES
10. CAPACIDADES FÍSICAS, INTELECTUAIS E EMOCIONAIS DO CUIDADOR
Baixa

Média

Elevada

F

A saúde física, a capacidade intelectual
e a saúde mental do cuidador não
apresentamdéfices que limitem a
sua capacidade para proporcionar
uma atenção, protecção e cuidados
adequados à criança (podem existir
défices mas estes não afectam a dita
capacidade).

F

O cuidador sofre de uma doença/
perturbação que interfere ou limita
significativamente a sua capacidade
para proporcionar protecção e cuidados
adequados à criança. Mesmo com
tratamento especializado/intensivo não
se espera uma melhoria da sua doença
num futuro próximo. Com serviços de
apoio intensivos (creche, apoio em casa,
pode manter a responsabilidade dos
cuidados à criança).

F

O cuidador tem uma doença/
perturbação aguda ou crónica
diagnosticada que significa um
grave perigo para a criança, pelo
facto da doença limitar totalmente a
sua capacidade (mesmo com ajuda
complementar) para atender à criança e
não se espera uma melhoria num futuro
próximo.

F

¦Ý KIIII K LK   
nenhuma perda das suas faculdades
mentais.

F

Apresenta algumas características
comportamentais e emocionais
(controlo da ira, comportamentos
agressivos … ) que o próprio reconhece e
que quer controlar e melhorar.

F

O cuidador está centrado nas suas
próprias necessidades ou problemas
(físicos, mentais ou emocionais) e não é
de esperar que seja capaz de cuidar de
outra pessoa para além de si próprio.

F

Não requer serviços de assistência para
cuidar de si próprio e de uma criança.

F

Existem familiares ou serviços de apoio
que ajudam a manter a responsabilidade
pela protecção e cuidados à criança.

F

Tem uma ou mais das seguintes
patologias diagnosticadas: deficiente
conceito da realidade ou psicose grave;
tentativas repetidas de suicídio; delírios
ou alucinações; atraso intelectual médio
ou severo.

F

Apresenta uma doença/”deficiência” que
pode afectar ou limitar a sua capacidade
para atender adequadamente a criança,
embora seja capaz de cuidar de si
próprio. Tem um ligeiro défice físico,
mental ou intelectual que, às vezes,
causa uma atenção inconsistente à
criança. Com serviços de apoio (creche,
ajuda em casa) pode ser capaz de
manter a responsabilidade dos cuidados
à criança.

F

Apresenta imaturidade psicológica grave
ou instabilidade emocional que limitam
a sua capacidade para enfrentar as
solicitações ou necessidades da criança.

F

O cuidador é um adolescente com
menos de vinte anos que vive sozinho,
ou com a família alargada, ou outro
adulto ou companheiro de idade
semelhante, mas carece de apoios
positivos.

11. CAPACIDADES ASSOCIADAS À IDADE DO CUIDADOR

F

O cuidador tem mais de vinte anos e
possui as capacidades necessárias para
assumir a sua capacidade parental.
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F

O cuidador é um adolescente que vive
com um adulto responsável, capaz e que
o apoia.

F

Era adolescente quando a criança
nasceu.

F

¦HI  LK  Ý Ý IH H H
alargada, mas ninguém assume uma
clara responsabilidade em relação à
criança.

F

¦HKI  ILkÝ   HKIĀ

12. CAPACIDADES PARENTAIS E EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À CRIANÇA

F

O cuidador possui capacidades parentais
adequadas e conhecimentos correctos
no que respeita à educação e ao
processo de desenvolvimento infantil.

F

O cuidador possui um conhecimento
deficiente dos comportamentos
adequados para a idade da criança.

F

O cuidador carece das capacidades
parentais e conhecimentos sobre a
educação infantil e desenvolvimento
evolutivo necessários para exercer
adequadamente a função parental que
garanta um nível de cuidado mínimo da
criança.

F

Mantém expectativas apropriadas em
relação às capacidades da criança e aos
comportamentos que são normais na
sua etapa evolutiva.

F

Frequentemente mostra em relação
à criança expectativas irreais e faz
solicitações que ela não pode alcançar.

F

Tem um entendimento muito pobre do
que são as condutas apropriadas numa
determinada idade ou rejeita qualquer
tentativa de alteração dos seus critérios.
A maioria das vezes faz solicitações não
realistas à criança.

F

Reconhece e satisfaz as necessidades
emocionais, de aprendizagem e
estimulação da criança.

F

Tem sérias dificuldades em reconhecer
a importância da estimulação,
aprendizagem e apoio emocional para
a criança e em se envolver activamente
nessa área.

F

Espera e pede à criança demonstrações
de afecto e cuidado próprias de um
adulto.

F

Ensina correctamente à criança as
normas sociais.

F

As expectativasultrapassam ou ficam
aquém das possibilidades da criança.

F

As normas em relação à criança são
excessivamente rigorosas ou não
razoáveis ou impõe poucas normas e
raramente as faz cumprir.

F

Dá prioridade às necessidades da
criança em relação às suas próprias
necessidades.

F

Às vezes parece indiferente em relação
ao desenvolvimento e crescimento
emocional da criança.

F

Não reconhece ou ignora as
necessidades emocionais, de
aprendizagem e estimulação da criança.

F

Possui conhecimentos mínimos
aceitáveis sobre o desenvolvimento
infantil, mas às vezes faz solicitações
que excedem a capacidade da criança e
interpreta mal os sinais desta, embora
nunca ignore intencionalmente as
necessidades e capacidades da criança.

F

A criança não possui em casa materiais
(livros, brinquedos…) apropriados para a
sua idade.

F

Em casa não existem materiais
(brinquedos, livros …) apropriados para
o menor.

F

Tem dificuldades em satisfazer as
solicitações da criança no que diz
respeito ao apoio emocional e a facilitarlhe situações de aprendizagem novas.
Porém, a criança tem em casa materiais
(jogos, livros, etc.) apropriados para a
sua idade.

F

O cuidador diz muitas vezes que “a
criança é má” ou tem certas atitudes
propositadamente para o incomodar.

F

Ausência crónica de conversas com
a criança e de actividades familiares
ou de jogos; tem escassas ou nulas
demonstrações de afecto, de qualquer
natureza, com a criança.

F

Vê a criança de modo positivo, estando
consciente das suas características
positivas e défices.

F

Estimulação excessiva e evitação
constante da exposição à frustração.

F

As suas expectativas são totalmente
irrealistas, exigindo demasiado ou
adoptando uma atitude excessivamente
indiferente às necessidades da criança.

F

Não reconhece ou ignora as
necessidades emocionais, de
estimulação ou de aprendizagem da
criança.

F

Vê a criança de modo muito negativo e
rejeita-a ou exclui-a.

F

A super protecção da criança limita
totalmente o desenvolvimento da sua
autonomia pessoal.
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13. MÉTODOS DE DISCIPLINA UTILIZADOS

F

O cuidador utiliza a disciplina de modo
apropriado.

F

O castigo físico é geralmente a primeira
reacção do cuidador perante um
comportamento inapropriado da criança
e é o método disciplinar prioritário, mas
não tem intenção de fazer mal à criança.
Raramente utiliza uma disciplina
apropriada; usa excessivamente a força.

F

O cuidador considera a força como uma
forma apropriada de impor o seu poder.
O castigo corporal é a primeira e a
principal forma de disciplina utilizada.

F

Não recorre ao castigo físico.

F

Tende a gritar e ameaçar a criança,
sem sequer redirigir a sua conduta ou
ensiná-la.

F

Castiga a criança por comportamentos
sem importância ou acidentais, podendo
causar-lhe ou tendo-lhe causado lesões.

F

A desaprovação é manifestada de forma
verbal e construtiva.

F

Pode ridicularizar a criança ou fazer
comentários negativos em relação a ela.

F

Expressa rancor em relação à criança,
verbalmente hostil, imprevisível,
irracional.

F

Sente-se responsável pela educação do
filho.

F

Nem sempre faz cumprir as normas
estabelecidas ou é inconsistente.

F

Não impõe limites ao comportamento
da criança, excepto quando o incomoda,
reagindo então de forma violenta.

14. COMPORTAMENTOS ADITIVOS ( DROGAS / ÁLCOOL E LUDOPATIAS)

F

Não existe história anterior de perigo ou
maus tratos/ dependência de drogas/
álcool ou, se existiu, está indicado
que o problema foi resolvido após um
programa de tratamento.

F

Verificou-se que existe consumo ou
dependência actual de drogas/álcool
por parte do cuidador, mas isso não
representa um perigo imediato para
a criança: (a) embora o cuidador tenha
períodos em que é incapaz de atender à
criança devido ao seu consumo, é capaz
de obter algum tipo de ajuda durante
tais períodos; (b) as necessidades da
criança são habitualmente satisfeitas
por amigos e/ou familiares porque o
cuidador não pode tomar conta dela.

F

O cuidador está cronicamente
incapacitado para cuidar da criança
devido ao consumo excessivo de drogas/
álcool. A sua vida gira em torno do
consumo, sendo incapaz de o controlar e
dando prioridade às suas necessidades
em detrimento das da criança. A sua
situação põe em perigo a situação
económica da família, afectando a
sua capacidade para satisfazer as
necessidades básicas da criança.

F

Os maus tratos passados ou o consumo
limitado actual de drogas/álcool não
limita as capacidades do cuidador, nem
constitui um problema para a educação
apropriada da criança.

F

Embora possa não existir dependência
física ou psicológica, o consumo
aumenta progressivamente e a
capacidade do cuidador para assegurar
que a criança receba cuidados vai-se
deteriorando.

F

Recusa o tratamento ou boicotou
constantemente os diferentes
programas de reabilitação em que
participou anteriormente.

F

O abuso de drogas/álcool
representou um problema para os
cuidados da criança num passado
recente. O tratamento permitiu
controlarsuficientemente o consumo
para garantir o cuidado da criança,
embora tenha havido recaídas.

F

A mãe consumiu drogas durante a
gravidez e o bebé nasceu com síndroma
de abstinência e sintomatologia
associada.

F

O cuidador consome drogas/álcool
ocasionalmente, mas isso ainda não
afectou adversamente a sua função
parental. Reconhece o perigo que o seu
comportamento de consumo tem para
a criança e está envolvido num processo
de reabilitação / tratamento.

F

Existe um consumo inadequado de
drogas / álcool, mas isso não representa
qualquer perigo para a criança.

F

O cuidador tem um processo judicial por
uso da força ou violência contra outras
pessoas (adultos ou menores) ou por
abuso sexual. Existência de ofensas
contra outras pessoas.

15. HISTÓRIA DE CONDUTA VIOLENTA, ANTI-SOCIAL OU DELITUOSA

F

O cuidador não tem historial de
actividade anti-social, violenta ou
criminal. Não existe história de violência
na família.
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F

Suspeita-se de que o cuidador
está actualmente envolvido em
comportamentos delituosos que
limitam a sua capacidade para atender
às necessidades mínimas de cuidado da
criança.
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F

Tem um historial anterior com essas
características, mas actualmente isso
não representa qualquer perigo para
a criança porque aprendeu a utilizar
métodos aceitáveis para expressar a ira
e a frustração.

F

Admite ter tido condutas abusivas ou
negligentes com crianças, mas assegura
que o problema está resolvido, apesar
de não existir informação sobre a
sua participação em qualquer tipo de
tratamento.

F

O seu comportamento delituoso
ou anti-social limita gravemente
a sua capacidade para atender às
necessidades mínimas básicas e de
supervisão da criança.

F

Tem um historial passado de delitos não
violentos que não envolveram a criança.
Cumpriu os requisitos legais de maneira
satisfatória.

F

Não existem provas de situações de
violência/perigo posterior, embora isso
não possa ser verificado com informação
externa à família.

F

Tem uma história conhecida de violência
em relação ao cônjuge, que se nega a
reconhecer.

F

Tem uma história de agressor de
crianças mas esteve em tratamento
e os profissionais que intervieram no
mesmo indicaram resultados positivos.

F

Existe conhecimento de que um dos
cuidadores usa habitualmente a
violência contra outras pessoas.

F

Não existem provas de situações de
violência/desprotecção posteriores.

16. HISTÓRIA PESSOAL DE MAUS TRATOS / ABANDONO NA INFANCIA

F

O cuidador não tem historial de
actividade anti-social, violenta ou
criminal. Não existe história de violência
na família.

F

O cuidador foi vítima de situações de
violência familiar ou maus tratos/
negligência na infância.

F

O cuidador foi vítima, na infância, de
maus tratos, castigos violentos e/ou
negligentes.

F

Tem um historial anterior com essas
características, mas actualmente isso
não representa qualquer perigo para
a criança porque aprendeu a utilizar
métodos aceitáveis para expressar a ira
e a frustração.

F

Recusa-se a falar dos seus tempos
de criança e não existe outra fonte de
informação que possa fornecer dados
nesse sentido.

F

Careceu completamente de modelos
adultos positivos: manifesta uma clara
rejeição em relação aos pais e diz que
não se sentiu amado durante a infância.
O seu nível de auto-controlo é débil.

F

Tem um historial passado de delitos não
violentos que não envolveram a criança.
Cumpriu os requisitos legais de maneira
satisfatória.

F

A sua capacidade de auto-controlo é
questionável.

F

Defende os modelos educativos
inadequados ou baseados nos castigos
dos seus pais.

F

Tem uma história de agressorde
crianças mas esteve em tratamento
e os profissionais que intervieram no
mesmo indicaram resultados positivos.

F

Sofreu incesto na infância e repete o
mesmo padrão com os filhos.

F

Não existem provas de situações de
violência/desprotecção posteriores.

D - CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE SÓCIO FAMILIAR
17. INTERACÇÃO CUIDADOR/CRIANÇA
Baixa

Média

Elevada

F

A interacção demonstra um apego,
afecto e aceitação adequados.

F

O cuidador raramente demonstra
vinculação afectiva, afecto ou aceitação
na sua interacção com a criança. Não
se sente cómodo com o contacto físico
com ela, tendo em relação a ela poucas
demonstrações de afecto.

F

Ausência total de indicadores de apego,
afecto ou aceitação entre o cuidador e
a criança. Não há contacto físico entre
ambos; ausência de manifestações de
afecto, nem interacção.

F

A criança sente-se segura e tranquila.
Os pais sentem-se seguros,
competentes e satisfeitos com a criança.

F

A criança é culpada pelos problemas
familiares, sendo vista como
problemática. O cuidador desaprova-a
ou critica-a mais frequentemente do que
o necessário. Fala dela normalmente de
forma rancorosa ou agressiva..

F

Os erros ou deficiências da criança são
constantemente apontados, vendo
a criança como um problema, “um
estranho” na família, ou o depositário,
por herança, de características
negativas de um familiar.

F

O cuidador mostra uma vinculação
afectiva positiva com a criança, fala
positivamente dela a maior parte do
tempo, expressa aprovação em relação
a ela frequentemente e de modo
espontâneo.

F

O cuidador dá segurança e bem-estar à
criança, mas não está envolvido na sua
evolução e educação.

F

A presença da criança é encarada pelo
cuidador como uma ameaça pessoal ou
este manifesta a sua incapacidade total
para controlar o comportamento dela.
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F

Expressa e demonstra vinculação
afectiva, afecto e aceitação da criança,
embora muitas vezes não de forma
aberta e espontânea. às vezes, o menor
é visto como problemático, diferente ou
mau.

F

Reconhece-se um elevado envolvimento
dos pais na evolução e educação dos
filhos, mas a relação não proporciona
segurança nem bem-estar à criança.

F

Existe pouca ou nenhuma interacção
e comunicação, como conversas,
jogos ou demonstrações de afecto ou,
pelo contrário, o cuidador manifesta
exigências excessivas, comportamento
sobreprotector e intrusivo.

F

Os limites e papéis familiares são
difusos ou inadequados.

18. RELAÇÃO CONJUGAL

F

Família monoparental sem nenhum tipo
de apoio.

F

O casal raramente mostra afecto ou
vinculação emocional. A sua relação é
geralmente conflituosa. Ou é de apoio
mútuo, mas exclui a criança, o que afecta
negativamente o cuidado da criança.

F

O casal não mostra, em nenhum
momento, afecto ou vinculação
emocional na sua interacção. A sua
comunicação baseia-se nas discussões
violentas ou ameaças de causar dano.

F

O casal demonstra afecto e apoio
emocional positivo na sua interacção.

F

Existem importantes desacordos em
relação à educação da criança, culpando
esta dos conflitos parentais.

F

A dinâmica do casal enquadra-se num
padrão claro de domínio/submissão,
em que o cônjuge dominante toma
as decisões referentes à disciplina
e cuidados à criança e utiliza a sua
autoridade/poder para intimidar ou
abusar verbalmente do outro cônjuge.

F

Comunica de forma positiva. Partilha a
autoridade/poder nas responsabilidades
de atenção às crianças.

F

Um membro do casal domina a
interacção e possui o poder/autoridade
na educação infantil, enquanto o
outro assume um papel claramente
secundário.

F

A criança é instrumentalizada nos
conflitos conjugais, podendo ver-se no
contexto de uma luta violentapela sua
custódia.

F

Os conflitos são breves e normalmente
resolvidos.

F

O casal encontra-se numa luta directa
por conseguir o afecto da criança ou
está envolvido numa disputa hostil
em relação à sua custódia, sem
instrumentalizar a criança.

F

O principal cuidador mostra um padrão
continuado de múltiplas relações breves
ou instáveis.

F

Não há conflitos ou disputas em relação
à custódia da criança.

F

O companheiro ou pai/mãe substituto
mostra pouco envolvimento emocional
com a criança, não proporciona apoio na
organização da casa ou representa um
modelo parental negativo.

F

A violência física entre o casal provocou
frequentemente lesões.

F

As figuras parentais
representam em geral modelos
parentais positivos para a criança.

F

Mudanças frequentes de
companheiro(a) que levam a criança a
frequentes vinculações e desvinculações,
que a afectam emocionalmente.

F

O companheiro ou pai/mãe substituto
reside em casa e é o perpetrador do
maus tratos/negligência.

F

O casal revela problemas ocasionais na
expressão de afecto e apoio emocional.

F

Tem uma influência negativa nos
cuidados proporcionados à criança pelo
cuidador principal.

F

Episódios ocasionais de conflito verbal.
Tais conflitos afectam negativamente a
criança, mas são resolvidos com a ajuda
do exterior, corrigindo-se os défices nos
cuidados à criança.

F

A relação entre o casal é geralmente
positiva. Embora existam conflitos
sobre como educar/criar o filho, isso não
é prejudicial para o desenvolvimento
deste.

F

O cuidador principal não tem
companheiro e não há um pai/
mãesubstitutoque viva em casa.

F

O companheiro ou pai/mãe substituto
vive em casa considerando-se a sua
presença como apoio e estabilizadora.

F

O companheiro ou pai/mãe substituto
está em casa com pouca frequência e
apenas assume uma responsabilidade
mínima em relação ao cuidado da
criança.
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19 CONDIÇÕES DA HABITAÇÃO

F

A casa encontra-se em bom estado e
bem equipada. Há espaço suficiente
para todos os seus ocupantes.

F

Existem acessórios avariados e défices
de segurança e higiene que devem ser
solucionados de imediato para prevenir
acidentes ou doenças à criança.

F

A casa apresenta défices que
representam uma ameaça imediata e
contínua para a saúde e/ou segurança
da criança.

F

Não existem deficiências em termos de
segurança.

F

Alguns equipamentos básicos (WC, por
exemplo) encontram-se inutilizados
mas estão a ser reparados.

F

Os equipamentos básicos (WC, por
exemplo) estão inutilizados e levam
tempo a ser reparados.

F

Existem alguns défices de segurança
ou higiene que podem provocar danos
ligeiros na criança, mas que são
compensados com mais cuidados.

F

Existe sobrelotação: crianças e adultos
do sexo oposto partilham o mesmo
quarto.

F

Sobrelotação grave: adultos não
familiares e crianças de idade e sexo
diferentes ocupam o mesmo quarto.

F

O equipamento e acessórios básicos
(água quente, aquecimento) encontramse geralmente em bom estado.

F

Os recursos da vizinhança para apoiar
a criança e a sua família (actividades,
centro social …) são deficitários.

F

A família não tem casa ou poderá estar
na iminência de a perder.

F

A vizinhança dispõe de recursos para
apoiar a criança e a sua família (ludoteca,
centro social, etc.).

F

Os recursos da vizinhança para
apoiar a criança e a família (ludoteca,
centro social … ) são deficitários ou
inexistentes.

F

Existem problemas físicos ou
estruturais na casa.

20. FONTES DE APOIO SOCIAL

F

A família dispõe de um sistema de
apoio estável de familiares/amigos que
proporcionam a ajuda necessária e, se
for necessário, assistência nos cuidados
à criança ou na resolução de situações
de stress/conflito.

F

Os sistemas de apoio ajudam
ocasionalmente a família mas não
de forma consistente ou não estão
acessíveis.

F

Família sem sistemas de apoio
disponíveis ou os que existem não
são capazes de proporcionar a ajuda
necessária nas situações de stress/
conflito. Isolamento total ou rejeição
social.

F

A família não necessita de sistemas de
apoio externos para enfrentar o stress.

F

Família isolada, não integrada na
comunidade, com poucas pessoas de
apoio.

F

Os conflitos com a família alargada ou
outras pessoas são uma das principais
causas que minam a capacidade dos
cuidadores para atender à criança.

F

Os cuidadores possuem recursos
materiais e pessoais suficientes para
suprir as necessidades básicas da
criança.

F

Os cuidadores são incapazes de
enfrentar o stress/conflito sem apoio do
exterior.

F

Nem a família, nem os seus sistemas
de apoio são capazes de satisfazer as
necessidades básicas da criança o que
coloca esta última numa situação de
elevado perigo.

F

A família vivencia frequentes situações
de stress ou conflito que são resolvidas
satisfatoriamente através dos seus
próprios recursos próprios e da ajuda
proporcionada pelos seus sistemas de
apoio, que se encontram, a maior parte
das vezes, disponíveis.

F

Relações conflituosas com a família
alargada ou outras pessoas que muitas
vezes afectam negativamente a
capacidade dos cuidadores para atender
à criança.

F

Alguns problemas de relação entre os
cuidadores e familiares/amigos/vizinhos
que, esporadicamente, afectam a
capacidade dos cuidadores para atender
à criança.

F

Os recursos da família e dos sistemas
de apoio não são suficientes para
satisfazer as necessidades básicas das
crianças.

F

A família carece de recursos
económicos suficientes para atender
adequadamente aos filhos ou existe má
organização dos recursos disponíveis.

F

A família encontra-se numa situação
de pobreza extrema que a impede de
atender às necessidades mais básicas
da criança.

F

A falta de planificação económica é
tão extrema que, apesar das ajudas
recebidas, as necessidades básicas
da criança são sempre relegadas para
segundo plano.

21. CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÓMICAS

F

A família dispõe de recursos
económicos suficientes para atender às
necessidades básicas de alimentação,
vestuário, etc.
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E - ATITUDE E DISPONIBILIDADE PARA A INTERVENÇÃO
22. ATITUDE E DISPONIBILIDADE PARA A INTERVENÇÃO
Baixa

Média

Elevada

F

O cuidador/agressor assume a
responsabilidade das suas acções,
mostra culpa ou arrependimento e
compromete-se a cooperar com a
intervenção.

F

O cuidador/agressor aceita os serviços
verbalmente, embora resista a cooperar
(de maneira activa ou passiva).

F

O cuidador/agressor recusa-se
claramente a cooperar com a
planificação ou desenvolvimento da
intervenção.

F

Aceita os objectivos da intervenção.

F

Envolve-se minimamente nos serviços.
O seu envolvimento e participação
mantêm-se unicamente se os
profissionais exercerem uma supervisão
e controlo constantes e directos. Tenta
manipular os profissionais e evitar o
controlo exercido por estes.

F

Resiste activa ou passivamente a
manter qualquer tipo de contacto
ou envolvimento com os serviços.
Boicota os objectivos do serviço ou a
intervenção.

F

O cuidador/agressor tenta culpar
ocasionalmente outras pessoas/
situações pelas suas dificuldades, mas
acaba por assumir a responsabilidade
dos seus actos.

F

Mostra-se abertamente complacente
ou hostil. O seu envolvimento na
intervenção é apenas resultado de uma
pressão externa exercida nesse sentido.

F

Mostra-se evasivo, verbalmente hostil
ou agride fisicamente os profissionais ou
ameaça fazê-lo.

F

Envolve-se na planificação da
intervenção a um nível suficiente.

F

A família está consciente da existência
de problemas na relação com a criança,
manifesta uma certa reserva ou
resistência perante a figura profissional
e não tem motivação para mudar a sua
atitude.

F

Graves dificuldades para estabelecer ou
manter o contacto com o profissional.

F

Aceita a maioria dos objectivos da
intervenção, mas pode não fazer um
uso óptimo dos serviços fornecidos/
recomendados.

F

Participa na tomada de decisões dos
profissionais mas não chega a envolverse.

F

Opõe-se abertamente a seguir o
tratamento imposto.

F

Os pais pedem ajuda, estão interessados
em que ocorram mudanças e mostramse flexíveis e colaboradores no contacto
com o profissional.

F

Os pais não têm consciência da
existência de um problema ou não se
sentem responsáveis pelo mesmo e,
portanto, não entendem a necessidade
de mudanças.

F

Mostram-se rígidos e inflexíveis e a sua
atitude para com o profissional é de
resistência, oposição e ameaças.

Tabela n.º 2 - TABELA PARA A CATEGORIZAÇÃO DA INTENSIDADE OU PERIGOSIDADE DOS INDICADORES DE GRAVIDADE E PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA OU RECIDIVA DOS MAUS TRATOS OU NEGLIGÊNCIA
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Código de identificação do caso:
Nome da criança:
Momento da Avaliação:
Data de preenchimento:
Cuidadores considerados nesta avaliação

ATITUDE E
DISPONIBILIDADE
PARA A INTERVENÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO
ABANDONO
SOCIO-FAMILIAR

CARACTERÍSTICAS DOS
PAIS

CARACTERÍSTICAS
DA CRIANÇA

CARACTERÍSTICAS DO
INCIDENTE

GRAVIDADE

RECIDIVA

1.

Gravidade e/ou frequência dos maus tratos/negligência*

(Não se aplica)

2.

Proximidade do incidente no tempo*

(Não se aplica)

3. Presença e localização da lesão*

(Não se aplica)

4.

História anterior de relatos de maus tratos/negligência

(Não se aplica)

5.

Acesso do perpetrador à criança e presença de figuras protectoras

(Não se aplica)

6.

Idade da criança e sua visibilidade por parte da comunidade*

7. Capacidade da criança para se proteger e cuidar de si própria

(Não se aplica)

8. Características emocionais e comportamentais da criança*
9.

Saúde mental e desenvolvimento cognitivo da criança*

10.

Capacidades físicas, intelectuais e emocionais do cuidador

(Não se aplica)

11.

Capacidades associadas à idade do cuidador

(Não se aplica)

12.

Capacidades parentais e expectativas em relação à criança

(Não se aplica)

13. Métodos de disciplina

(Não se aplica)

14. Comportamentos aditivos( drogas/álcool, ludopatias)

(Não se aplica)

15.

História de conduta violenta, anti-social e delituosa

(Não se aplica)

16.

História pessoal de maus tratos/abandono na infância

(Não se aplica)

17. Interacção cuidador/criança

(Não se aplica)

18. Relação conjugal

(Não se aplica)

19.

Condições de habitação

(Não se aplica)

20.

Fontes de apoio social

(Não se aplica)

21.

Situação sócio-económica

(Não se aplica)

22.

Atitude e resposta em relação à intervenção

(Não se aplica)

TOTAIS
1RWD3DUDRSUHHQFKLPHQWRFRQVXOWDUDWDEHODQ|GHDFRUGRFRPFDGDYDUL£YHOHPFDGDGLPHQV¥R
Tabela n.º 3 - REGISTO DA INTENSIDADE OU PERIGOSIDADE DOS INDICADORES DE GRAVIDADE E PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA OU RECIDIVA
DOS Maus tratos OU NEGLIGÊNCIA
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Gravidade

Probabilidade de ocorrência
ou recidiva

Baixa

0-6

0-16

Média

7-12

17-32

Alta

13-18

33-48

Tabela n.º 4 - PONTUAÇÕES E SUA CATEGORIZAÇÃO

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA OU RECIDIVA

GRAVIDADE

Alta

Média

Baixa

Alta
Média
Baixa

Tabela n.º 5 - MATRIZ DE REGISTO DOS RESULTADOS

GRAVIDADE

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA OU RECIDIVA
Alta

Média

Baixa

Alta

Probabilidade
alta / gravidade
alta

Probabilidade
media /
gravidade alta

Probabilidade
baixa /
gravidade alta

Média

Probabilidade
alta / gravidade
média

Probabilidade
média /
gravidade média

Probabilidade
baixa /
gravidade média

Baixa

Probabilidade
alta / gravidade
baixa

Probabilidade
média /
gravidade baixa

Probabilidade
baixa /
gravidade baixa

Tabela n.º 6 - MATRIZ DE INTERPRETAÇÃO DOS DADOS CRUZAMENTO ENTRE A GRAVIDADE
E A PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA OU RECIDIVA DE UMA SITUAÇÃO DE PERIGO OU MAUS
TRATOS
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INTERPRETAÇÃO DA MATRIZ POR COR:
Existe uma elevada probabilidade dos maus tratos ou negligência voltarem a
ocorrer se não se realizar uma intervenção intensiva. O conjunto ou combinação
de factores leva a concluir que a situação é de perigosidade/gravidade elevada
para a criança e que a situação actual não garante a sua segurança.

Existe alguma probabilidade dos maus tratos ou negligência voltarem a ocorrer.
O funcionamento familiar pode, por vezes, ser marginal ou inadequado, mas
existe alguma evidência de que a mudança é bastante possível.

A probabilidade dos maus tratos ou negligência voltarem a ocorrer é baixa. O
funcionamento familiar é considerado dentro da média de expectativas das
famílias consideradas “não maltratantes”. Os maus tratos ou negligência
observados constituem-se como um facto isolado.

Conclusões sobre a avaliação da gravidade e probabilidade de ocorrência ou recidiva
dos maus tratos ou negligência (incluir a avaliação dos factores protectores):
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Anexo
FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO
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FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO
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CONTACTOS ÚTEIS EM MATÉRIA
DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DA
CRIANÇA
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CONTACTOS ÚTEIS EM MATÉRIA DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DA CRIANÇA
AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência

Telefone: 213 802 160
Fax: 213 802 168

Web Site: www.amcv.org.pt
E-mail: sede@amcv.org.pt

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Telefones: 707 200 077

Rua José Estêvão, 135 A, Piso 1
1150-201 LISBOA

Dias úteis das 10h às 13h e das 14h às 17h

21 358 79 00

Fax: 21 887 63 51

Web Site: www.apav.pt
E-mail: apav.sede@apav.pt

APCD – Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas

Remete para o Número Europeu para
a participação de desaparecimento de
crianças

Web Site: www.ap-cd.pt
E-mail: geral@pplware.com

116 000

CNASTI - Confederação Nacional de Acção Sobre Trabalho Infantil

Telefone: 253 265 197

Rua Raio 301, 3º - Sala 24
4710-923 BRAGA

Linha Verde: 800 202 076
Fax: 253 268 817

Web Site: www.cnasti.pt
E-mail: cnasti@cnasti.pt
ContactoSkype: CNASTI

CNPCJR – Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco

Telefone: 213 114 900

Rua Castilho 24, 7º E
1250-069 LISBOA

Fax: 213 108 759

Web Site: www.cnpcjr.pt
E-mail:cnpcjr@seg-social.pt

CPCJ – Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (a nível nacional)

A listagem dos contactos das CPCJ,
(telefónicos, emails, websites respectivos e
moradas) encontram-se no site indicado

Web Site: www.cnpcjr.pt

IAC – Instituto de Apoio à Criança

Telefones:
IAC (Sede): 213 617 880
IAC SOS Criança: 217 931 617
Número Europeu: 116 111
IAC SOS Criança Desaparecida
Número Europeu: 116 000

Largo da Memória, n.º 14
1349-045 LISBOA
Web Site: www.iacrianca.pt
E-mail: iacsede@netcabo.pt

Dias úteis das 9h30 às 17h30
Fax: 213 617 889

IML – Instituto de Medicina Legal de Lisboa

Telefone: 218 811 800
Fax: 218 821 791

Rua Manuel Bento de Sousa, nº 3
1150-219 LISBOA
E-mail: correio@dlinml.mj.pt

IML - Instituto de Medicina Legal de Coimbra

Telefone: 239 854 230
Fax: 239 820 549

Largo da Sé Nova
3000-213 COIMBRA
E-mail: correio@dcinml.mj.pt
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IML - Instituto de Medicina Legal do Porto
Rua Jardim Carrilho Videira
4050-167 PORTO
E-mail: correio@dpinml.mj.pt
Web Site: www.inml.mj.pt

ISS, I.P. - Instituto de Segurança Social
Equipa Técnica de Emergência Infantil (Serviços Centrais)
Web Site: www.seg-social.pt

Telefone: 222 073 850
Fax: 222 083 978 / 223 325 931
A listagem dos contactos dos Gabinetes
Médico-Legais já instalados (telefónicos, e
moradas) encontram-se no site indicado

Telefones:
Funcionamento ininterrupto – 24 h por
dia, 365 dias por ano - Linha Nacional de
Emergência Social 144
Dias úteis: 218 420 739
Noites e fins de semana: 218 462 083

Ministério Público

Telefone: 218 642 009

Central
Av. D. João II nº 1.08.01.I, Bloco I
1990-097 LISBOA

Fax: 211 545 196

Web Site: www.citius.mj.pt/Portal/ContactosTribunais.aspx
E-mail: correio@lisboa.execucoes.mj.pt

Projecto Miúdos Seguros Na .Net

Para contactos, a nível nacional, pesquisar
no site indicado.

Poderá entrar em contacto com o projecto
subscrevendo a “newsletter” no site
indicado

Web Site: www.miudossegurosna.net

Procuradoria Geral da República

Telefone:
Recados de Criança – Linha Verde

800 206 656

Web Site: www.pgr.pt

Dias úteis das 9h30 às 17h30

PJ - Policia Judiciária

Telefone:
Unidade de Informação de Investigação
Criminal

Direcção Nacional
Rua Gomes Freire n.º 174
1169-007 LISBOA

218 641 000

Web Site: www.policiajudiciaria.pt

PSP Escola Segura
GNR
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
SOS Adolescente

Telefone: 800 202 484
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APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO
DA LEI N.º 105/2009, DE 14 DE
SETEMBRO
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Da Lei nº 105/2009, de 14 de Setembro.
Artigo 1.º
2EMHFWRGD/HL
A alínea a)GRDUWLJR|GHVWDOHLUHIHUHTXHHVWDUHJXODHQWUHRXWUDVVLWXD©·HVD
participação de criança em actividade de natureza cultural, artística ou publicitária,
GHVGHTXHVHMDPHQRUGHDQRV
Artigo 2.º
Actividades permitidas
1RVHXDUWLJR|DOHLFRPH©DSRUUHIHULUTXDLVV¥RDVDFWLYLGDGHVHPTXHDFULDQ©D
PHQRUGHDQRVSRGHSDUWLFLSDU.

 1RIXQGRV¥RDFWLYLGDGHVTXHVHGHYHP
manifestar perante o público, seja por
que meio for. Também são abrangidas
actividades de natureza publicitária e
outras de natureza cultural que não
são consideradas artísticas, como
a moda. Ver Margarida Porto in A
3DUWLFLSD©¥R GH 0HQRU ېS£J  H
segs.

Refere que pode participar em espectáculo ou outra actividade de natureza cultural.
6HJXLGDPHQWHH[HPSOLৱFDDVDFWLYLGDGHV2IDFWRGROHJLVODGRUQDUHGDF©¥RGR
DUWLJRWHUFRORFDGRQDVXDUHGDF©¥RRYRF£EXORۆGHVLJQDGDPHQWHۇVLJQLৱFDTXHڽ

 1RPHVPRVHQWLGR0DUJDULGD3RUWRin
$3DUWLFLSD©¥RGH0HQRUېS£J

FRPR«OµJLFRڽVHULDGLI¯FLOSUHYHUWRGDVDVDFWLYLGDGHVTXHSRGHPVHUGHVHQYROYLGDV
QD£UHDGRHVSHFW£FXORRXGHRXWUDDFWLYLGDGHGHQDWXUH]DFXOWXUDO'LৱFLOPHQWH
poderemos imaginar alguma que não esteja prevista, mas a complexidade da vida
não autoriza o legislador pensar que tudo pode prever.
Assim, o legislador refere algumas actividades, tais como

 9HU0DUJDULGD3RUWRin A Participação
GH 0HQRU ېS£J  TXDQWR ¢V
limitações da participação de crianças
em publicidade, mais concretamente,
quanto às participações admitidas pelo
Código da Publicidade.

- Actor,
- Cantor,
- Dançarino,
- Figurante,
- Músico,
- Modelo,
- Manequim
'H VHJXLGD HVWDEHOHFH XPD SURLEL©¥R $WHQGHQGR ¢ HVSHFLৱFLGDGH GD FULDQ©D
isto é, ser que se encontra ainda uma fase de desenvolvimento, e, por isso, não
tem ainda todas as suas capacidades físicas, emotivas e intelectuais totalmente
desenvolvidas, não sendo ainda um ser totalmente autónomo, o legislador
estabeleceu que mesmo na área cultural, artística ou publicitária, a criança não
deve participar, atendendo a que tal poderá por em risco a sua vida, integridade
física ou o seu desenvolvimento.
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 3RGH VXFHGHU TXH D DFWLYLGDGH HP VL
seja permitida (e.g. actor), mas que a
mesma não pode envolver o contacto
FRPVXEVW¤QFLDSHULJRVD2PHVPRVH
diga, para o contacto com animais.

$VVLPRQ|GRDUWLJR|UHIHUHTXHDSDUWLFLSD©¥RQHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHQ¥R
pode envolver animal, substância ou actividade perigosa que possa constituir risco
para a segurança ou a saúde do menor. Este é o princípio geral.

 6XEOLQKDGRQRVVR

1R HQWDQWR R Q|  YHP HVWDEHOHFHU XPD H[FHS©¥R D FULDQ©D GHVGH TXH WHQKD

 6XEOLQKDGRQRVVR

 DQRV SRGH SDUWLFLSDU HP HVSHFW£FXORV TXH HQYROYD DQLPDLV H DWHQGHQGR ¢
expressão “sem prejuízo do previsto no número anterior…”) desde que estes não
FRQVWLWXDPULVFRSDUDDVHJXUDQ©DRXDVD¼GHGDFULDQ©DFRPPHQRVGHDQRV
,VWRTXHUGL]HUTXHVHDFULDQ©DWLYHUDQRVSRGHSDUWLFLSDUHPHVSHFW£FXORVFRP
animais (afastando assim a proibição geral), mas só se estes não constituírem
risco para a segurança ou saúde da criança (repondo assim a proibição).
2Q¥RFXPSULPHQWRGRGLVSRVWRQHVWHVQ|VHGRDUWLJR|FRQVWLWXLFRQWUD
ordenação muito grave e imputável à entidade promotora da actividade, com a
possibilidade de ser aplicada sanção acessória.
Condições para participação nas actividades permitidas
2 OHJLVODGRU Q¥R VH ৱFRX FRP D PHUD LQGLFD©¥R GDV DFWLYLGDGHV SHUPLWLGDV H
daquelas que são proibidas.
Naquelas que são permitidas, estabeleceu uma série de condições e limitações,
para que a actividade se possa concretizar.
Em primeiro lugar, a actividade depende da autorização da comissão de protecção
de crianças e jovens com competência territorial na área da residência da criança
YHU DUWLJR |  RX HP DOJXQV FDVRV DSHQDV GH FRPXQLFD©¥R D HVWD HQWLGDGH H
em segundo lugar, essa actividade deve respeitar limites temporais para ser
GHVHQYROYLGD SHODV FULDQ©DV DEUDQJLGDV SRU HVWD OHL YHU DUWLJR |  DO«P GH
estabelecer o regime de responsabilidade gerado por algum acidente de trabalho
YHUDUWLJR| 
Artigo 3.º
'XUD©¥RGRSHU¯RGRGHSDUWLFLSD©¥RHPDFWLYLGDGH
$ GXUD©¥R GD DFWLYLGDGH SRU FULDQ©D FRP PHQRV GH  DQRV QDV DFWLYLGDGHV
permitidas, tem limites que variam em função da sua idade, do seu horário escolar,
de se estar em período lectivo ou em férias, dos dias da semana ou dos períodos
de descansoRTXHUHJXODRDUWLJR|GD/HLQ|
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)RUDPHVWDEHOHFLGDVGLYHUVDVOLPLWD©·HVSDUDDVFULDQ©DVFRPLGDGHVFRPSUHHQGLGDV
HQWUHRVHRVDQRVSDUDDVFULDQ©DVTXHDLQGDQ¥RIUHTXHQWDPDHVFRODULGDGH
obrigatória, para aquelas que já a frequentam, e nestas, estabeleceu limitações
consoante estivessem em período de aulas ou em período de férias escolares.
Limitações comuns para todas as crianças com menos de 16 anos
Estas limitações aplicam-se às crianças quer estejam abrangidas pela escolaridade
obrigatória ou não.
São limitações que se referem ao período em que a actividade deve ocorrer.
A limitação geral é que, as crianças não podem exercer qualquer actividade no
SHU¯RGRFRPSUHHQGLGRHQWUHDVKRUDVHDVKRUDV
1R HQWDQWR H[FHSFLRQDOPHQWH HQWUH DV  KRUDV H DV  KRUDV D FULDQ©D SRGH
participar desde que

 5HTXLVLWRVFXPXODWLYRV

|7HQKDPDLVGHDQRV
|$DFWLYLGDGHWHQKDQDWXUH]DFXOWXUDORXDUW¯VWLFD
Limitações em função da idade
As outras limitações referem-se àquelas crianças que não estão ainda abrangidas
pela escolaridade obrigatória e às que estão abrangidas pela escolaridade
obrigatória. Excluem-se, portanto, aquelas que já deixaram de frequentar a
escolaridade obrigatória.
7HPRVDJRUDTXHSHUFHEHUTXHOLPLWD©·HVH[LVWHP
&RPRUHJUDJHUDODSDUWLUGRVDQRVDVFULDQ©DVGHYHPWHUXPDRXPDLVSDXVDV
de pelo menos, trinta minutos, cada, não podendo tal actividade ser exercida
consecutivamente em tempo superior a metade do limite máximo de horas
permitido para cada escalão etário.
Em termos de limitações diárias e por semana, o regime é aquele que a seguir se
explica, distinguindo, para aquelas crianças que já se encontram na escola, quais as
suas limitações, em função de se encontrarem ou não em período de aulas ou em
período de férias escolares.
Até terem um ano de vida, só podem participar uma hora por dia. Se participaram
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por menos de uma hora num só dia, poderão participar em outros dias de uma
semana, ainda que, o total de tempo dispendido na actividade numa semana, não
possa exceder uma hora.

 3RUWDQWRVHQXPVµGLDIRUHVJRWDGD
uma hora, nessa semana, não pode
participar mais.

Entre um ano e três anos de vida, só podem trabalhar até duas horas por dia, desde
que nessa semana, não tenham ultrapassado duas horas.
Entre os três anos e os sete anos de vida, continuam a só poderem trabalhar duas
horas por dia, as quais não podem exceder as quatro horas por semana.
Entre os sete anos e os doze anos, só podem trabalhar três horas por dia, as quais
não podem exceder nove horas por semana. No entanto, se a actividade ocorrer
em dia em que não haja actividades escolares, os limites podem ser excedidos até
três horas.
Entre os doze anos e os dezasseis anos, só podem trabalhar quatro horas por dia,
as quais não podem exceder doze horas por semana. No entanto, se a actividade
ocorrer em dia em que não haja actividades escolares, os limites podem ser
excedidos também só até três horas.
/LPLWD©·HV WHPSRUDLV HVSHF¯ࣱFDV GH TXHP IUHTXHQWD D HVFRODULGDGH
REULJDWµULD
'XUDQWHRSHU¯RGRGHDXODV
$DFWLYLGDGHQ¥RSRGHFRLQFLGLUFRPRKRU£ULRHVFRODU
Entre a actividade e a frequência das aulas, deve haver, pelo menos uma hora
GHLQWHUYDOR
Nunca deve impossibilitar de qualquer modo a participação em actividades
HVFRODUHV
A actividade não pode ser exercida durante um dia por semana, o qual, tem de
coincidir com dia de descanso das aulas.
'XUDQWHRSHU¯RGRGHI«ULDVHVFRODUHV
A actividade, só pode ser exercida até metade do período das férias
/LPLWD©·HVWHPSRUDLVHVSHF¯ৱFDVV¥RDVVHJXLQWHV
Entre os seis anos e os doze anos, só podem trabalhar seis horas por dia, as quais
não podem exceder doze horas por semana.
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Entre os doze anos e os dezasseis anos, só podem trabalhar sete horas por dia, as
quais não podem exceder as dezasseis horas por semana.
Alterações do horário escolar
Se ocorrerem alterações do horário escolar, nomeadamente porque a actividade
se prolonga para além de um ano lectivo (como é óbvio, um ano lectivo diferente,
poderá implicar um horário diferente), a entidade promotora é obrigada a alterar o
KRU£ULRGDDFWLYLGDGHDৱPGHVHUHVSHLWDURVOLPLWHVLPSRVWRVQRVQ|VHGHVWH
DUWLJRڽYHUQ|GRDUWLJR|

Artigo 4.º
5HVSRQVDELOLGDGHSRUDFLGHQWHGHWUDEDOKR
As entidades promotoras são obrigadas a segurar esta actividade, e que o direito
da criança à reparação de danos que advenham de acidente de trabalho é o mesmo
do regime geral .
A violação por não haver seguro dá origem a contra-ordenação e a sanções
acessórias.
2GRFXPHQWRFRPSURYDWLYRGRVHJXURGHYHU£HVWDUDQH[RDRH[HPSODUGRFRQWUDWR
GHWUDEDOKRGHWLGRSHODHQWLGDGHSURPRWRUDڽYHUSDUWHৱQDOGRQ|GRDUW||

Artigo 5.º
$XWRUL]D©¥R RX FRPXQLFD©¥R GH SDUWLFLSD©¥R HP DFWLYLGDGH GH QDWXUH]D
FXOWXUDODUW¯VWLFDRXSXEOLFLW£ULD
&RPR UHIHUH R DUWLJR | GD /HL Q|  GH  GH 6HWHPEUR HVWH WLSR GH
DFWLYLGDGHH[HUFLGDSRUFULDQ©DPHQRUGHDQRVHVW£VXMHLWDDDXWRUL]D©¥RSU«YLD
ou, em certos casos, à obrigatoriedade de comunicação prévia.
2SHGLGRGHDXWRUL]D©¥RWHU£TXHVHUDSUHVHQWDGR¢&3&-FXMD£UHDGHFRPSHW¬QFLD
territorial abranja o domicílio da criança, ou, na sua falta, aquela cuja sede estiver
mais próxima, devendo ser a modalidade restrita que apreciará e decidirá da
pretensão.
A comunicação também deverá ser apresentada à Comissão de Protecção de
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Crianças e Jovens cuja área de competência territorial abranja o domicílio da
criança, ou, na sua falta, aquela cuja sede estiver mais próxima.
A comunicação só poderá ser apresentada quando estiverem reunidos determinados
SUHVVXSRVWRVWDLVFRPR
$FULDQ©DGHYHWHUSHORPHQRVDQRV
$FULDQ©DQ¥RSRGHWHUSDUWLFLSDGRQRVGLDVDQWHULRUHV¢SDUWLFLSD©¥RHP
FDXVDHPTXDOTXHUGDVDFWLYLGDGHVUHIHULGDVSHORDUWLJR|
$SDUWLFLSD©¥RVµSRGHU£RFRUUHUQXPSHU¯RGRGHYLQWHHTXDWURKRUDV
ठHULVWRGL]HUTXHEDVWDTXHXPGHVWHVSUHVVXSRVWRVQ¥RVHYHULৱTXHSDUDTXHVH
tenha de apresentar requerimento de autorização.
$DXWRUL]D©¥R«Y£OLGDSRUXPSHU¯RGRP£[LPRGHPHVHV1RFDVRGDDFWLYLGDGH
perdurar para além deste período, a mesma poderá ser renovada, desde que
solicitado à comissão e esta assim o autorize.
De referir que caso não tenha havido pedido de autorização ou comunicação, para
a participação nestas actividades, tal constituirá contra-ordenação muito grave,
imputável à entidade promotora, podendo ser aplicadas sanções acessórias.

Artigo 6.º
&RPRDSUHVHQWDURUHTXHULPHQWRSDUDUHTXHUHUDXWRUL]D©¥R¢&3&Para que a entidade promotora da actividade obtenha a necessária autorização
deverá solicitar que a CPCJ se pronuncie acerca da participação da criança que

 -£ VH YLX TXH D &3&- FRPSHWHQWH «
a que tem competência territorial
na área que abranja o domicílio da
FULDQ©Dڽ9HUQ|GRDUWLJR|

participa em actividade que promove ou produz.
2 DUW| | GHVFULPLQD TXH HOHPHQWRV GHYHP FRQWHU HVVH UHTXHULPHQWR H TXDLV RV
documentos que devem ser anexados àquele.
8PUHTXHULPHQWRRQGHQ¥RFRQVWHPRVHOHPHQWRVH[LJLGRVSHORQ|GRDUW||H
RXTXDOQ¥RVHMDPDQH[DGRVWRGRVRVGRFXPHQWRVGHVFULPLQDGRVQRQ|GRDUW|
|LPSHGHDFRPLVV¥RGHSRGHUDQDOLVDURUHTXHULGRHTXHDVVLPVHU£REULJDGDD
deliberar o indeferimento.
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2VHOHPHQWRVTXHDHQWLGDGHUHTXHUHQWHGHYHDSUHVHQWDUV¥RRVVHJXLQWHV
D ,GHQWLৱFD©¥RHGDWDGHQDVFLPHQWRGDFULDQ©D
b) Indicação do estabelecimento de ensino frequentado pelo mesmo, no caso de
HVWDUDEUDQJLGRSHODHVFRODULGDGHREULJDWµULD
F ,GHQWLৱFD©¥RGDDFWLYLGDGHHPTXHDFULDQ©DSDUWLFLSDU£HORFDORQGHDPHVPD
UHDOL]D
G 7LSRGHSDUWLFLSD©¥RUHIHUHQFLDGDDWUDY«VGHVLQRSVHGHWDOKDGD
e) Duração da participação, com indicação da data e das horas de início e termo
GDSDUWLFLSD©¥R
ঌ 1¼PHURGHKRUDVGL£ULDVHVHPDQDLVHPDFWRVSUHSDUDWµULRV
J ,QGLFD©¥RGHSHVVRDGLVSRQ¯YHOڽVHIRURFDVRڽSDUDYLJLDUDSDUWLFLSD©¥R
1RQ|GRPHVPRGHWHUPLQDVHDLQGDTXHGHYHU£VHUDFRPSDQKDGDGH
D )LFKDGHDSWLG¥RTXHFHUWLৱTXHTXHDFULDQ©DWHPFDSDFLGDGHI¯VLFDHSV¯TXLFD
adequadas à natureza e à intensidade da sua participação, emitida pelo médico
GRWUDEDOKRGHSRLVGHRXYLURP«GLFRDVVLVWHQWHGDFULDQ©D
b) Declaração do horário escolar e informação sobre o aproveitamento escolar,
GHVGHTXHDEUDQJLGRSHODHVFRODULGDGHREULJDWµULD
F $XWRUL]D©¥RGRVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVGDFULDQ©D
d) Parecer de sindicato e de associação de empregadores representativos sobre a
compatibilidade entre a participação prevista e a idade da criança ou, na falta
de resposta, prova de que o mesmo foi solicitado eplo menos cinco dias úteis
antes da apresentação do requerimento
)LQDOPHQWHRQ|UHIHUHTXDORUHJLPHTXHVHDSOLFDQRFDVRGHKDYHUQHFHVVLGDGH
de haver renovação da autorização.

Artigo 7.º
7UDPLWD©¥RGRSURFHVVRGHDXWRUL]D©¥RDSµVDDSUHVHQWD©¥RGRUHTXHULPHQWR
GHOLEHUD©¥RHDFWRVSRVWHULRUHV
$WUDY«VGRVHXDUWLJR|DOHLGLVS·HDVUHJUDVREULJDWµULDVDTXHRSURFHVVRGHYH
obedecer.
Assim, logo que esteja averiguado o cumprimento das formalidades exigidas
DUWLJR| DFRPLVV¥RGHYHRXYLUDFULDQ©DTXHDHQWLGDGHSURPRWRUDSUHWHQGH
que participe.

319

| Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças |

1RQ|ROHJLVODGRUFRORFRXDOJXPDVH[LJ¬QFLDVP¯QLPDVSDUDTXHDFRPLVV¥RSRVVD
deliberar no sentido da autorização e que na análise a ser feita ao caso concreto, logo
à partida, está obrigada a respeitar. São exigências que têm a ver com a actividade
HRWLSRGHSDUWLFLSD©¥R RVPHPEURVGHYHPYHULৱFDUVH«XPDDFWLYLGDGHSURLELGD
RXQ¥RڽYHURVQ|VHGRDUWLJR| FRPDGXUD©¥RGDPHVPD RVPHPEURV
deverão confrontar aquilo que é referido no requerimento e na sinopse com o
HVWDWX¯GRQRDUWLJR| $O«PGLVVRWHU¥RTXHSHUFHEHUVHDDFWLYLGDGHPHVPRTXH
permitida, não prejudica a segurança, a saúde, o desenvolvimento físico, psíquico
e moral, a educação e a formação da criança.
A comissão também tem legitimidade para autorizar a participação colocando
condições mais exigentes do que o legislador colocou, ao nível da vigilância da
FULDQ©D2OHJLVODGRUWLQKDHPFHUWDVVLWXD©·HVڽYHUQ|GRDUWLJR| - colocado,

 $FWLYLGDGHV TXH HQYROYDP DQLPDLV
e que, como é lógico, não tenham
sido, desde logo, interditadas pelo
legislador, e que portanto, não estejam
na esfera descricionária da CPCJ
de poder decidir da autorização ou
indeferimento.

desde logo, a exigência de haver vigilância por parte de certas pessoas. Mas em
WRGDV DV RXWUDV VLWXD©·HV Q¥R SUHYLVWDV QHVVH DUWLJR | D FRPLVV¥R VH DVVLP R
achar necessário, pode exigir que a actividade decorra sob vigilância de um dos
representantes legais ou de outra pessoa maior indicada por estes.

 (TXHFRPR«µEYLRGHYHVHUVHPSUH
fundamentada.

&RQWH¼GRGDDXWRUL]D©¥R
2 FRQWH¼GR GD GHOLEHUD©¥R GH DXWRUL]D©¥R WHP TXH FRQWHU REULJDWRULDPHQWH
determinados elementos, tais como

 9HUQ|GRDUW|

(QWLGDGHSURPRWRUD
,GHQWLৱFD©¥R QRPH FRPSOHWR ৱOLD©¥R H ORFDO GH QDVFLPHQWR ) ڽUHJXHVLD H
&RQFHOKR HGDWDGRQDVFLPHQWRGDFULDQ©D
Estabelecimento de ensino frequentado, se estiver abrangido pela escolaridade
REULJDWµULD
,QGLFD©¥RGDDFWLYLGDGHHPTXHDFULDQ©DSDUWLFLSDU£
,QGLFD©¥RGRORFDORQGHDDFWLYLGDGHVHUHDOL]D
,QGLFD©¥RGRWLSRGHSDUWLFLSD©¥RHTXHFRQVWDQDVLQRSVH
,QGLFD©¥RGDGXUD©¥RGDDFWLYLGDGH
,QGLFD©¥RGRQ¼PHURGHKRUDVSRUGLDHSRUVHPDQDHPHQVDLRV
,QGLFD©¥RGRQ¼PHURGHKRUDVSRUGLDHSRUVHPDQDHPDFWLYLGDGH
No caso de ser obrigatório ou a CPCJ tiver assim deliberado, a indicação da
pessoa que irá vigiar a participação da criança.
 $WHQWR R GLVSRVWR QR Q|  GR DUWLJR
| TXDQGR UHIHUH TXH D &3&- GHYHU£
comunicar a autorização e o prazo de
validade da mesma.

Indicação do prazo de validade da autorização.
Necessidade da CPCJ proceder à comunicação relativamente à sua deliberação.
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Como é natural, há que comunicar a deliberação aos interessados e a entidades que
GHYHU¥RৱVFDOL]DURFXPSULPHQWRGDOHL
2Q|GRDUWLJR|LQGLFDTXHDGHOLEHUD©¥RGDFRPLVV¥RGHYHU£VHUFRPXQLFDGD
¢VVHJXLQWHVHQWLGDGHV
5HTXHUHQWH HQWLGDGHSURPRWRUD 
Serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral
ڽDFWXDOPHQWHD$&7
5HSUHVHQWDQWHVOHJDLVGDFULDQ©D SDLVRXWXWRU 
(VWDEHOHFLPHQWR GH HQVLQR  ڽPDV Vµ VH HVWLYHU DEUDQJLGR SHOD HVFRODULGDGH
obrigatória.

Artigo 8.º
Procedimento de comunicação de participação em actividade
&RPRGHFRUUHGRVQ|VHGRDUW||H[LVWHPFDVRVHPTXHROHJLVODGRUDOLJHLURX
RSURFHGLPHQWRGHDXWRUL]D©¥RWHQGRFULDGRDৱJXUDGDFRPXQLFD©¥R1RHQWDQWR
o procedimento da comunicação obriga a que se observe determinados passos, que
HVW¥RGHVFULWRVQR$UWLJR|
Este artigo determina que a comunicação deve ser apresentada respeitando-se
GHWHUPLQDGRVUHTXLVLWRV
2Q|GRDUWLJRGHWHUPLQDTXH
Deve ser apresentada sob a forma escrita
Tem de ser apresentada com a antecedência mínima de cinco dias úteis
7HPGHFRQWHURVVHJXLQWHVHOHPHQWRV
D ,GHQWLৱFD©¥RHGDWDGHQDVFLPHQWRGDFULDQ©DFRPPHQRVGHDQRV
b) Indicação do estabelecimento de ensino frequentado pelo mesmo, no caso
GHHVWDUDEUDQJLGRSHODHVFRODULGDGHREULJDWµULD
F ,GHQWLৱFD©¥R GD DFWLYLGDGH HP TXH D FULDQ©D SDUWLFLSDU£ H ORFDO RQGH D
PHVPDUHDOL]D
G 7LSRGHSDUWLFLSD©¥RUHIHUHQFLDGDDWUDY«VGHVLQRSVHGHWDOKDGD
e) Duração da participação, com indicação da data e das horas de início e
WHUPRGDSDUWLFLSD©¥R
ঌ 1¼PHURGHKRUDVGL£ULDVHVHPDQDLVHPDFWRVSUHSDUDWµULRV
J ,QGLFD©¥RGHSHVVRDGLVSRQ¯YHOڽVHIRURFDVRڽSDUDYLJLDUDSDUWLFLSD©¥R
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1RQ|GRPHVPRGHWHUPLQDVHDLQGDTXHGHYHU£VHUDFRPSDQKDGDGH
H )LFKDGHDSWLG¥RTXHFHUWLৱTXHTXHDFULDQ©DWHPFDSDFLGDGHI¯VLFDHSV¯TXLFD
adequadas à natureza e à intensidade da sua participação, emitida pelo médico
GRWUDEDOKRGHSRLVGHRXYLURP«GLFRDVVLVWHQWHGDFULDQ©D
ঌ 'HFODUD©¥RGRKRU£ULRHVFRODUHLQIRUPD©¥RVREUHRDSURYHLWDPHQWRHVFRODU
GHVGHTXHDEUDQJLGRSHODHVFRODULGDGHREULJDWµULD
g) Autorização dos representantes legais da criança.

Artigo 9.º
&HOHEUD©¥RGRFRQWUDWRHIRUPDOLGDGHV
2 FRQWUDWR UHVSHLWDQWH ¢ SDUWLFLSD©¥R GD FULDQ©D GHYHU£ UHVSHLWDU DOJXPDV
IRUPDOLGDGHV
7HPGHVHUFHOHEUDGRHQWUHRVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVGDFULDQ©DHDHQWLGDGH
promotora.
7HPGHWHUDIRUPDHVFULWD
7HPGHVHUIHLWRHPGRLVH[HPSODUHV
1RVHXFRQWH¼GRWHPGHFRQVWDU
یDDFWLYLGDGH
یDGXUD©¥RGDSDUWLFLSD©¥R
یRQ¼PHURGHKRUDVSRUGLDHSRUVHPDQD
یDUHWULEXL©¥R
,GHQWLৱFD©¥RGDSHVVRDTXHLU£H[HUFHUDYLJLO¤QFLDQDTXHOHVFDVRVHPTXHD
OHLRH[LMDڽYHUQ|GRDUWLJR|
8P GRV H[HPSODUHV GHYH ৱFDU QD SRVVH GD HQWLGDGH SURPRWRUD DR TXDO GHYHU£
DQH[DURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
&µSLDGDDXWRUL]D©¥RGD&3&-RXGDFRPXQLFD©¥RDSUHVHQWDGDDHVWDHQWLGDGH
FRQVRDQWHRVFDVRVYHUDUWLJR|
&HUWLৱFDGRGHTXHDFULDQ©DWHPFDSDFLGDGHI¯VLFDHSV¯TXLFDDGHTXDGDV

 (PERUD R OHJLVODGRU Q¥R R GLJD Q¥R
SRGH VHU VHQ¥R R FHUWLৱFDGR HPLWLGR
pelo médico de trabalho, referido na
DOD GRQ|GRDUW||

'HFODUD©¥RFRPSURYDWLYDGRKRU£ULRHVFRODU
'HFODUD©¥RFRPSURYDWLYDGRKRU£ULRQRFDVRGHWHUVLGRDOWHUDGRQRFDVRGH
tal ter sucedido e da criança estar abrangida pela escolaridade obrigatória
'RFXPHQWRFRPSURYDWLYRGRVHJXURGHDFLGHQWHVGHWUDEDOKRڽYHU|
Ainda antes do início da actividade, a entidade promotora enviará cópia do
contrato e documentação anexada e que já foi referida à ACT, à escola (no caso da
criança estar abrangida pela escolaridade obrigatória.
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A preterição do disposto neste artigo constitui contra-ordenação grave e em caso
de reincidência com dolo ou negligência consciente, pode levar à aplicação de
VDQ©·HVDFHVVµULDVM£SUHYLVWDVQRQ|GRDUWLJR|

Artigo 10.º
$OWHUD©·HV GR KRU£ULR DOWHUD©·HV TXH LPSOLTXHP GLPLQXL©¥R GR
DSURYHLWDPHQWRHVFRODUHDIHFWD©¥RGRFRPSRUWDPHQWR
Durante a participação, poderão ocorrer diversas alterações ao nível do horário
escolar, do rendimento ou comportamento escolares.
Alterações do horário escolar
Assim, se durante o período em que decorre a actividade autorizada, houver
alterações no horário, tal facto deverá ser comunicado, de imediato, à entidade
produtora, à CPCJ e aos representantes legais da criança.

 ठDQGR WDO RFRUUH D HVFROD M£ VDEHU£
que o seu aluno participa neste tipo
de actividade, uma vez que recebeu
comunicação da autorização da
DFWLYLGDGH  ڽYHU DO¯QHD b) GR Q|  H
alínea b)GRQ|GRDUWLJR|HQ|
GRDUWLJR|

Se a prestação da actividade abranger mais do que um ano lectivo, aquando do
início do novo ano, os representantes legais devem remeter uma declaração de
horário (com o novo horário) emitida pelo estabelecimento de ensino à entidade

 &RPR « µEYLR VHQGR R KRU£ULR QRYR
tal pode ter implicações no período
em que decorre a actividade, sendo
diferentes os pressupostos que
levaram à autorização.

promotora e à CPCJYHUQ|GRDUWLJR|
Se a alteração do horário contender com a prestação da actividade, a entidade
SURPRWRUD GHYH SURFHGHU ¢V DOWHUD©·HV QHFHVV£ULDV D ৱP GH VH UHVSHLWDU DV
OLPLWD©·HV LPSRVWDVQRV Q|s  H  GR DUWLJR |FRPXQLFDQGR WDLVDOWHUD©·HV DR
HVWDEHOHFLPHQWRGHHQVLQRH¢&3&-ڽYHUQ|GRDUWLJR|
2 Q¥R FXPSULPHQWR SRU SDUWH GD HQWLGDGH SURPRWRUD OHYDU£ ¢ H[LVW¬QFLD GH
contra-ordenação com a possibilidade de aplicação de sanções acessórias previstas
QRQ|GRDUWLJR|FRPFDVRGHUHLQFLG¬QFLDSUDWLFDGDFRPGRORRXQHJOLJ¬QFLD
FRQVFLHQWHڽYHUQ|GRDUWLJR|
Diminuição do aproveitamento escolar
Se a criança que participa neste tipo de actividades estiver abrangida pela
escolaridade obrigatória, apresentar uma relevante diminuição do aproveitamento
HVFRODUDHVFRODGHYHFRPXQLFDUWDOVLWXD©¥R¢&3&-ڽYHUQ|GRDUWLJR|
&RQVHTXHQWHPHQWH D &3&- GHYH QRWLৱFDU D HQWLGDGH SURPRWRUD SDUD TXH
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apresente à comissão e à ACT, aos representantes legais da criança, à escola (no
caso da criança estar abrangida pela escolaridade obrigatória), uma alteração das
FRQGL©·HVGHSDUWLFLSD©¥RTXHVHMDDGHTXDGDDFRUULJLUDVLWXD©¥RڽYHUQ|GR
DUWLJR|
Se a entidade promotora não produzir a alteração, a CPCJ deverá então deliberar a
UHYRJD©¥RGDDXWRUL]D©¥RڽYHUQ|GRDUWLJR|
Se a entidade promotora produzir a alteração e a mesma não for adequada a
alterar o aproveitamento escolar, a a CPCJ deverá então deliberar a revogação da
DXWRUL]D©¥RڽYHUQ|GRDUWLJR|
Afectação do comportamento escolar
Se a criança que participa neste tipo de actividades estiver abrangida pela
escolaridade obrigatória, e o seu comportamento escolar começar a ser afectado,
DHVFRODGHYHFRPXQLFDUWDOVLWXD©¥R¢&3&-ڽYHUQ|GRDUWLJR|(VW£FODUR
que o que está em causa é o comportamento desadequado ou apreciado em termos
negativos, nunca o comportamento que se tenha traduzido numa melhoria face ao
momento da autorização.
&RQVHTXHQWHPHQWH D &3&- GHYH QRWLৱFDU D HQWLGDGH SURPRWRUD SDUD TXH
apresente à comissão e à ACT, aos representantes legais da criança, à escola (no
caso da criança estar abrangida pela escolaridade obrigatória), uma alteração das
FRQGL©·HVGHSDUWLFLSD©¥RTXHVHMDDGHTXDGDDFRUULJLUDVLWXD©¥RڽYHUQ|GR
DUWLJR|
Se a entidade promotora não produzir a alteração, a CPCJ deverá então deliberar a
UHYRJD©¥RGDDXWRUL]D©¥RڽYHUQ|GRDUWLJR|
Se a entidade promotora produzir a alteração e a mesma não for adequada a
alterar o comportamento escolar, a CPCJ deverá então deliberar a revogação da
DXWRUL]D©¥RڽYHUQ|GRDUWLJR|
A revogação deverá ser comunicada à entidade promotora, à ACT e aos
UHSUHVHQWDQWHVOHJDLVڽYHUQ|GRDUWLJR|
$SURGX©¥RGHHIHLWRVGHVWDUHYRJD©¥RVµSURGX]HIHLWRVGHFRUULGRVGLDVDSµV
DQRWLৱFD©¥RDQ¥RVHUTXHH[LVWDPULVFRVJUDYHVRTXHDDFRQWHFHUDFRPLVV¥R
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deverá determinar qual a data da produção de efeitos. No entanto, se tal prejudicar
a criança, o legislador já não mais acautela os interesses do promotor, mas sim
os da criança, valorizando-os face aos interesses daquele, no fundo cumprindo o
REMHFWLYRSULQFLSDOGHVWDOHJLVOD©¥RYHUQ|GRDUWLJR|

Artigo 11.º
&RPRUHDJLUTXDQGRD&3&-LQGHIHUHRSHGLGRGHDXWRUL]D©¥R
Como é fácil perceber, existirão situações em que a CPCJ deliberará o indeferimento,
quer por questões formais, quer por não concordar que a criança, em relação à qual,
uma determinada entidade promotora solicitou autorização para uma actividade
cuja realização, se encontra a promover.
2XSRUTXH PHVPRGHSRLV GHLQVWDGDSHOD&3&-DHQWLGDGHQ¥RDSUHVHQWRXXP
UHTXHULPHQWRFRPWRGRVRVHOHPHQWRVH[LJ¯YHLVڽYHUQ|GRDUWLJR|HRXQ¥R
DSUHVHQWRXWRGRVRVGRFXPHQWRVTXHDOHLSUHY¬YHUQ|GRDUWLJR|RXSRUTXH
DDFWLYLGDGH«SURLELGDڽYHUQ|VHGRDUWLJR|RXSRUTXHDSHVDUGHSHUPLWLGD
Q¥RVHUHVSHLWDRVOLPLWHVGHGXUD©¥RSDUDSDUWLFLSD©¥RڽYHUDUWLJR|RXSRUTXH
certos documentos que devem ser apresentados contêm apreciações desfavoráveis
¢SDUWLFLSD©¥RڽYHUQ|VHGRDUWLJR|RXSRUTXHQ¥RFRUUHVSRQGHDRLQWHUHVVH
VXSHULRU GD FULDQ©D RX RIHQGH RV GLUHLWRV GD FULDQ©D  ڽYHU &'& D PDLRULD GH
uma comissão tem de deliberar o indeferimento. Também, no caso de ter havido
autorização, a comissão poderá vir a deliberar a revogação da deliberação por
DOWHUD©·HVUHODFLRQDGDVFRPRDSURYHLWDPHQWRHRXFRPSRUWDPHQWRVHVFRODUHVڽ
YHUDUWLJR|
1HVWHVFDVRVRDUWLJR|SUHY¬TXHHVWHWLSRGHGHOLEHUD©¥RSRVVDYLUDVHUDOWHUDGR
pelo Tribunal.
Cabe aos representantes legais da criança impulsionarem a apreciação do Tribunal
HDVVLPREWHUHPD$XWRUL]D©¥RMXGLFLDO2OHJLVODGRUFRQVLGHURXTXHRTXHSRGHU£
estar em causa, quando ocorre um indeferimento, será fundamentalmente o
interesse da criança em participar, pelo que o interesse da entidade promotora não
é aqui considerado (que até pode fazer substituir por outra), não é tido em conta.
2UDRLQWHUHVVHRXDGHIHVDGRVLQWHUHVVHGDFULDQ©DFDEHVHUGHIHQGLGRSHORVVHXV
UHSUHVHQWDQWHVOHJDLVڽRVSDLVRXQDVXDDXV¬QFLDRWXWRU
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27ULEXQDOFRPSHWHQWH«R7ULEXQDOGHIDP¯OLDHPHQRUHVFRPFRPSHW¬QFLDQD£UHD
da residência da criança, ou caso não existe, o Tribunal de competência genérica.
2SURFHVVRMXGLFLDOSDUDREWHQ©¥RGDDXWRUL]D©¥RMXGLFLDOVHJXHDVUHJUDVSUHYLVWDV
SDUDRSURFHVVRMXGLFLDOGHSURPR©¥RHSURWHF©¥RSUHYLVWDVQRVDUW|V|D|H
|D|GD/3&-3FRPDVGHYLGDVDGDSWD©·HV
II - O PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ACTIVIDADE
DE NATUREZA CULTURAL, ARTÍSTICA OU PUBLICITÁRIA e a INTERVENÇÃO
DA ESCOLA
Como se viu, para que a CPCJ possa tomar uma posição sobre a pretensão de
um determinado produtor, para que determinada criança seja autorizada para
participar numa actividade de natureza cultural, artística ou publicitária, é
necessário que o mesmo apresente determinados documentos, entre os quais, dois
são da responsabilidade do estabelecimento de ensino que frequenta, desde que a
FULDQ©DIUHTXHQWHDHVFRODULGDGHREULJDWµULD
 'HFODUD©¥RGRKRU£ULRHVFRODU
- Informação sobre o aproveitamento escolar.
Nestes documentos constará informação relativa ao ano de escolaridade que
frequenta, a turma, etc., dados que poderão ser importantes para CPCJ, no caso
desta querer contactar a escola.
Outras diligências
(PERUDDOHLQDGDUHৱUDD&3&-Q¥RHVW£LPSHGLGDGHREWHULQIRUPD©¥RMXQWRGDV
entidades que repute essenciais, entre as quais, a escola, no sentido de compreender
a actividade, as condições em que a mesma é concretizada, o interesse superior da
criança, etc., através da audição de pessoas ou de ofícios que expeça, pelo que
a CPCJ pode solicitar outro tipo de informação à escola, bem como convocar
qualquer pessoa que trabalhe no estabelecimento de ensino, antes de tomar
qualquer posição, ou mesmo, no caso de autorizar, enquanto a actividade perdurar.
$XWRUL]D©¥R
No caso de ter havido maioria no sentido da criança em causa ser autorizada a
SDUWLFLSDUGLVS·HRQ|GRDUWLJR|GD/HLQ|TXHWDOGHOLEHUD©¥RGHYH
VHUFRPXQLFDGD¢VVHJXLQWHVHQWLGDGHV
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5HTXHUHQWH
$XWRULGDGHSDUDDV&RQGL©·HVGR7UDEDOKR
$RVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVGDFULDQ©D DRVSDLVWXWRU 
Estabelecimento de ensino (no caso de estar abrangido pela escolaridade
obrigatória)
Ocorrências que podem ter lugar durante a prestação da actividade
No caso de ter havido deliberação de autorização e após a expedição das
FRPXQLFD©·HVGDDXWRUL]D©¥RDTXHRQ|GRDUW||GD/HLQ|VHUHIHUH
o processo continuará a aguardar o decurso da actividade, pelo período que foi
FRPXQLFDGRQRUHTXHULPHQWR YHUDOH GRDUW||GD/HLQ| 
Durante este período podem ocorrer vicissitudes na participação ou na vida escolar
da criança que podem determinar tomada de posição por parte da CPCJ.
$VVLWXD©·HVTXHSRGHPGHWHUPLQDUDLQWHUYHQ©¥RGDFRPLVV¥RV¥RDVVHJXLQWHV
$OWHUD©¥RGRKRU£ULRHVFRODU
$OWHUD©¥RGRDSURYHLWDPHQWRHVFRODU
,Q¯FLRGHXPQRYRDQRHVFRODU 6HRUHTXHULPHQWRIRUIHLWRGXUDQWHDVI«ULDV
de Verão, o requerente não está em condições de apresentar o horário escolar,
senão, no início do ano, ou, se o requerimento foi apresentado na vigência de
XPDQROHFWLYRHDDFWLYLGDGHXOWUDSDVVDURৱQDOGHVVHDQROHFWLYRHRৱQDOGDV
férias de Verão, o requerente terá que apresentar o novo horário, no início do
ano lectivo que se segue).
$OWHUD©¥RUHOHYDQWHGRFRPSRUWDPHQWRGRFRPSRUWDPHQWRGDFULDQ©D
$OWHUD©¥RUHOHYDQWHGRDSURYHLWDPHQWRHVFRODUGDFULDQ©DQRVHQWLGRGDVXD
diminuição.
3URORQJDPHQWRGDDFWLYLGDGHDXWRUL]DGD
5HQRYD©¥RGD$XWRUL]D©¥R
'L]RQ|GRDUW||TXHDDXWRUL]D©¥R«Y£OLGDSRUXPSHU¯RGRP£[LPRGHPHVHV
Refere ainda que, se a actividade perdurar para além dos nove meses, a autorização
necessita de ser renovada, pelo que será necessário apresentar requerimento para
renovar a autorização.
Poderá acontecer que quando a entidade promotora inicia a produção da actividade
e apresenta requerimento para solicitar a autorização, preveja que a duração
daquela actividade se vá prolongar um período de tempo inferior aos noves meses,
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RX DSHQDV  PHVHV H SRVWHULRUPHQWH FRQFOXD SHOD QHFHVVLGDGH GH SURORQJDU D
actividade, sendo então necessário que apresente requerimento para renovar a
autorização.
5HTXLVLWRVIRUPDLVSDUDDSUHVHQWD©¥RGDUHQRYD©¥RGDDXWRUL]D©¥R
ठHUVHWHQKDPSDVVDGRQRYHPHVHV SHU¯RGRP£[LPRGHYDOLGDGHGHGHOLEHUD©¥RGH
autorização), quer haja um período novo, através do qual se estenderá o tempo da
participação da criança, há que apresentar um pedido de renovação da autorização.
'H DFRUGR FRP R Q|  GR DUW| | D DSUHVHQWD©¥R GR SHGLGR GH UHQRYD©¥R HVW£
sujeito às mesmas regras da apresentação do pedido de autorização, pelo que há que
DSUHVHQWDUQRYDPHQWHUHTXHULPHQWRFRPHOHPHQWRVSUHYLVWRVQRQ|GRDUW||DR
TXDOGHYHU¥RVHUDQH[DGRVRVGRFXPHQWRVUHIHULGRVQDVDO¯QHDVGRQ| HSRUWDQWR
declaração do horário escolar e informação sobre o aproveitamento escolar), os
quais serão juntos ao processo aberto a propósito da entrada do requerimento
onde se pediu autorização, repetindo a CPCJ as demais diligências.
No caso da maioria da comissão restrita se pronunciar pela renovação, a CPCJ
deliberará a renovação da autorização, pelo período solicitado, o qual, nunca
SRGHU£ FRPR « µEYLR XOWUDSDVVDU RV QRYH PHVHV ৱFDQGR R SURFHVVR SHQGHQWH
enquanto a actividade perdurar.
Posteriormente, a deliberação deverá ser comunicada a determinadas entidades,
QRVWHUPRVGRQ|GRDUW||HQWUHDVTXDLVRHVWDEHOHFLPHQWRGHHQVLQRTXHD
criança frequenta, no caso de estar abrangida pela escolaridade obrigatória.
5HYRJD©¥RGDDXWRUL]D©¥R
8PDYH]GHOLEHUDGDDDXWRUL]D©¥RRXUHQRYDGDDPHVPDRSURFHVVRFRQWLQXDU£
SHQGHQWHDDJXDUGDURৱPGRSUD]RSDUDDৱQDOL]D©¥RGDSDUWLFLSD©¥RQDDFWLYLGDGH
Durante esse período poderão suceder diversas ocorrências que podem determinar
que a comissão restrita intervenha e que podem implicar a diminuição ou
prolongamento da actividade autorizada, tais como, a alteração do horário
escolar, alteração do aproveitamento escolar, início de um novo ano escolar
(Se o requerimento for feito durante as férias de Verão, o requerente não está
em condições de apresentar o horário escolar, senão, no início do ano, ou, se o
requerimento foi apresentado na vigência de um ano lectivo e a actividade
XOWUDSDVVDURৱQDOGHVVHDQROHFWLYRHRৱQDOGDVI«ULDVGH9HU¥RRUHTXHUHQWHWHU£
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que apresentar o novo horário, no início do ano lectivo que se segue), alteração
relevante do comportamento da criança e alteração relevante do aproveitamento
escolar da criança.
6LWXD©·HVTXHSRGHPRULJLQDUDUHYRJD©¥RGDDXWRUL]D©¥R
2DUWLJR|Q|VD SUHY¬VLWXD©·HVTXHSRGHPOHYDU¢UHYRJD©¥RGDDXWRUL]D©¥R
FDVRQ¥RVHFRUULMDPGHWHUPLQDGDVVLWXD©·HVڽYHUQ|GRDUW||
 یठDQGRDFULDQ©DIUHTXHQWDDHVFRODULGDGHREULJDWµULDHKDMDXPDDOWHUD©¥R
do horário escolar, a escola deverá comunicar tal facto à entidade promotora
da actividade, à CPCJ e aos representantes legais da criança. Se a alteração
contender com o horário da participação, e a entidade promotora não corrigir
o período no qual se concretiza a participação, para que a criança frequente
DVDFWLYLGDGHVHVFRODUHV
 یठDQGRDFULDQ©DIUHTXHQWDDHVFRODULGDGHREULJDWµULDHKDMDXPDUHOHYDQWH
diminuição do aproveitamento escolar, tendo a CPCJ alterado as condições da
participação adequada a corrigir a situação, a entidade promotora não tiver
FXPSULGRRXQ¥RWLYHUUHVXOWDGRQDUHFXSHUD©¥RGRDSURYHLWDPHQWRHVFRODU
 یठDQGRDFULDQ©DIUHTXHQWDDHVFRODULGDGHREULJDWµULDHKDMDXPDUHOHYDQWH
afectação do comportamento da criança, tendo a CPCJ alterado as condições
da participação adequada a corrigir a situação, a entidade promotora não
tiver cumprido, ou não tiver resultado na correcção do comportamento.

Comunicações
7HQGR HP FRQWD R GLVSRVWR QR Q|  GR DUW| | D &3&- GHYHU£ FRPXQLFDU D
revogação às seguintes entidades.
5HTXHUHQWH
$XWRULGDGHSDUDDV&RQGL©·HVGR7UDEDOKR
$RVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVGDFULDQ©D DRVSDLVWXWRU 
Estabelecimento de ensino (no caso de estar abrangido pela escolaridade
obrigatória).
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Indeferimento
No caso de ter havido maioria no sentido do requerimento ser indeferido, também
se deve comunicar tal deliberação. As entidades a quem a CPCJ deve comunicar
V¥RDVPHVPDVTXHRQ|GRDUW||GD/HLQ|SUHY¬
5HTXHUHQWH
$XWRULGDGHSDUDDV&RQGL©·HVGR7UDEDOKR
$RVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVGDFULDQ©D DRVSDLVWXWRU 
Estabelecimento de ensino (no caso de estar abrangido pela escolaridade
obrigatória).
$ FRPXQLFD©¥R FRQVLVWH QXP RI¯FLR FRP D LGHQWLৱFD©¥R GR SURFHVVR RQGH «
referido que não foi autorizado, devendo ser junta cópia da deliberação.
PARTICIPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CPCJ
1RFDVRGDHVFRODVHDSHUFHEHUTXHXPVHXDOXQRFRPPHQRVGHDQRVHTXH
frequente a escolaridade obrigatória não tenha autorização por parte da CPCJ, é
seu dever sinalizar a situação à Autoridade para as Condições do Trabalho.
RESUMO
A intervenção da escola nesta área é importante e necessária, nomeadamente nas
VHJXLQWHVVLWXD©·HV
Emissão de declaração do horário escolar e informação sobre o aproveitamento
HVFRODUGHVGHTXHDEUDQJLGRSHODHVFRODULGDGHREULJDWµULDDৱPGHVHUMXQWDDR
SHGLGRGHDXWRUL]D©¥R
Emissão de declaração do horário escolar e informação sobre o aproveitamento
HVFRODU GHVGH TXH DEUDQJLGR SHOD HVFRODULGDGH REULJDWµULD D ৱP GH VHU MXQWD ¢
FRPXQLFD©¥RQRVFDVRVHPTXHRSURGXWRUSRVVDRSWDUSRUHVWHPHLR
Emissão de declaração comprovativa do horário no caso de se iniciar um novo ano
lectivo e ainda perdurar a actividade, desde que tal suceda a criança abrangida pela
escolaridade obrigatória e tal seja solicitado.
Comunicação de alteração do horário escolar, desde que tal suceda a criança
abrangida pela escolaridade obrigatória aos representantes legais da criança.
Comunicação de alteração do horário escolar, desde que tal suceda a criança
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abrangida pela escolaridade obrigatória, à entidade produtora.
Comunicação de alteração do horário escolar, desde que tal suceda a criança
abrangida pela escolaridade obrigatória, à CPCJ.
Comunicação no caso de existir uma alteração do aproveitamento escolar, desde
que tal suceda a criança estar abrangida pela escolaridade obrigatória, aos
representantes legais da criança.
Comunicação no caso de existir uma alteração do aproveitamento escolar, desde
que tal suceda a criança abrangida pela escolaridade obrigatória, à entidade
produtora.
Comunicação no caso de existir uma alteração do aproveitamento escolar, desde
que tal suceda a criança abrangida pela escolaridade obrigatória, à CPCJ.
Comunicação no caso de existir uma alteração relevante do comportamento
escolar desde que suceda a criança abrangida pela escolaridade obrigatória, aos
representantes legais da criança.
Comunicação no caso de existir uma alteração relevante do comportamento escolar
desde que suceda a criança abrangida pela escolaridade obrigatória, à entidade
produtora.
Comunicação no caso de existir uma alteração relevante do comportamento escolar
desde que suceda a criança abrangida pela escolaridade obrigatória, à CPCJ.
Emissão de declaração do horário escolar e informação sobre o aproveitamento
escolar, desde que abrangido pela escolaridade obrigatória, para efeitos de
UHQRYD©¥RGDDXWRUL]D©¥RDৱPGHVHUMXQWDDRSHGLGRGHDXWRUL]D©¥R
Emissão de informação que a CPCJ repute de necessária durante o período em que
decorre a participação.
Possibilidade da CPCJ solicitar a elemento do estabelecimento de ensino que preste
declarações, no âmbito de processo de autorização para prestação de actividade
cultural ou artística.
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Denunciar à Autoridade para as Condições do Trabalho, situações que tenham
conhecimento em que alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória e não tenham
sido autorizados pela CPCJ, estejam a participar em actividades relacionadas com
artes e espectáculos.
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E
DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

$/HLGH3URWHF©¥RGH&ULDQ©DVH-RYHQVHP3HULJROHLGHGH6HWHPEUR
consagra um sistema de protecção que tem como centralidade a intervenção
das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, adiante designadas por CPCJ,
HQWLGDGHVRৱFLDLVQ¥RMXGLFL£ULDVFRPDXWRQRPLDIXQFLRQDOGHFRPSRVL©¥RSOXUDO
partilhada por entidades públicas e privadas com competência na área da infância
e juventude.
De base concelhia, as CPCJ constituem-se em cada município como verdadeiros
fóruns de mobilização e sensibilização dos cidadãos para a promoção e defesa
dos Direitos da Criança, tal com resultam da Convenção dos Direitos da Criança,
GDV1D©·HV8QLGDVTXH3RUWXJDOUDWLৱFRXHP3DUDOHODPHQWHV¥RLQVW¤QFLDV
locais de decisão, relativamente às situações de crianças e de jovens em situação
de perigo já instaladas, sendo o recurso aos tribunais uma intervenção, que se
SUHৱJXUDFRPRVXEVLGL£ULD
A dualidade e a natureza desta intervenção exigem que todas as entidades, que
integram obrigatoriamente as Comissões, nelas participem com disponibilidade
e com os conhecimentos que, no âmbito das suas competências e áreas de
intervenção, lhes permitam promover adequadamente os direitos das crianças e
jovens e protegê-los de harmonia com o seu superior interesse.
Do ponto de vista operativo, impõe-se que os representantes dos vários serviços
e instituições se organizem de modo a responderem, não só às exigências da
intervenção das CPCJ mas também, em consonância estratégica, às preocupações
e responsabilidades de cada uma das várias áreas que as integram.
2UD
É sabido que, a par da família, a escola é um espaço fundamental para a socialização
da criança e para o seu desenvolvimento. A escola é igualmente uma entidade
privilegiada na prevenção primária e o lugar onde precocemente se podem detectar
indicadores de risco e perigo que, em obediência ao interesse da criança, implicam
uma intervenção de protecção imediata.
Neste contexto, o papel do professor, como mediador e elemento de referência da
família e da criança, é essencial. Tal como é indispensável a sua participação no
diagnóstico global da situação e na escolha das medidas reparadoras que, face às
limitações da família, tenham de ser decididas em sede da CPCJ competente.
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HVVDDOL£VDUDWLRGRDUWrGD/HLGH3URWHF©¥RGH&ULDQ©DVH-RYHQVHP3HULJR
adiante designada de Lei de Protecção, ao consagrar que a Comissão, a funcionar
na modalidade restrita, deve integrar pessoas com formação na área da educação.
Acresce que, nos últimos anos, os relatórios anuais de avaliação da actividade das
CPCJ, têm evidenciado a Escola como uma das principais sinalizadoras de crianças
e de jovens em perigo, constituindo o absentismo, o abandono e o insucesso
escolar uma problemática dominante nos processos de promoção de direitos e de
protecção, acompanhados nas Comissões.
Neste quadro, é indispensável aprofundar o diagnóstico das causas do absentismo,
GRDEDQGRQRHGRLQVXFHVVRHVFRODUHGHৱQLUHGLQDPL]DUHVWUDW«JLDVGHLQWHUYHQ©¥R
neste domínio, para o que se revela essencial a presença estável e permanente de
um professor, que estabeleça uma articulação directa com as escolas do território
da área de competência de cada CPCJ.
$VVLPHQWUH
3ULPHLUR RXWRUJDQWH Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social,
representado pelo Ministro da Tutela, Dr. José António Fonseca Vieira da Silva.
6HJXQGR RXWRUJDQWH Ministério da Educação, representado pelo Secretário de
Estado da Educação, Dr. Valter Victorino Lemos.
É celebrado, assinado em duplicado e reciprocamente aceite o presente Protocolo
GH&RRSHUD©¥RRTXDOVHUHJHSHORGLVSRVWRQDVVHJXLQWHVFO£XVXODV

l.ª (Representação do ME na CPCJ)
(PFXPSULPHQWRGDDO¯QHD c GRDUWrHGRQrHGRDUWrGD/HLGH3URWHF©¥R
a representação do Ministério da Educação em cada CPCJ é assegurada por
um professor do Agrupamento de Escolas do respectivo concelho a designar
de entre os docentes que manifestem sensibilidade e disponibilidade para
intervir em matéria de promoção dos direitos e da protecção da criança.
2UHSUHVHQWDQWHGHYHVHUVHOHFFLRQDGRGHVHMDYHOPHQWHGHHQWUHGRFHQWHVVHP
FRPSRQHQWHOHFWLYDDWULEX¯GDGHVGHTXHHVWHMDDVVHJXUDGRRSHUৱOUHIHULGRHP,
$RUHSUHVHQWDQWHGR0LQLVW«ULRGD(GXFD©¥R«DVVHJXUDGDDGLVSRQLELOLGDGH
P¯QLPDGHWHPSRSDUDRWUDEDOKRDPHLRKRU£ULR KRUDVHPLQXWRV QD
CPCJ, tendo esta função precedência em relação às que exerce na escola a
que está afecto, cabendo ao respectivo Conselho Directivo zelar pela rigorosa
observância deste compromisso.
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2.ª (Participação na Comissão Restrita)
2GRFHQWHUHSUHVHQWDQWHGR0LQLVW«ULRGD(GXFD©¥RৱFDU£VHPSUHGLVSRQ¯YHOSDUD
integrar a Comissão, na modalidade restrita, cabendo à Comissão Nacional de
Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR), produzir as orientações que se mostrem
adequadas a essa integração

3.ª (Funções do professor)
'HHQWUHDVIXQ©·HVTXHDRUHSUHVHQWDQWHGR0LQLVW«ULRGD(GXFD©¥RIRUHP
atribuídas na Comissão, podem incluir-se as de professor-tutor.
3DUD&RPLVV·HVGH3URWHF©¥RFRPPRYLPHQWRSURFHVVXDODW«SURFHVVRV
é designado um professor, com a disponibilidade mínima de tempo referida
QRQ|GDFO£XVXODlTXHDFXPXODU£DVIXQ©·HVGHUHSUHVHQWDQWHHDVGH
SURIHVVRUWXWRU3DUD&RPLVV·HVFRPPDLVGHSURFHVVRVV¥RGHVWDFDGRV
dois professores, com igual disponibilidade de tempo, um que exercerá as
funções de representante do Ministério da Educação e o outro as funções de
professor-tutor.

4.ª (Funções do professor-tutor)
,QWHJUDPQRPHDGDPHQWHDVIXQ©·HVGHSURIHVVRUWXWRU
3URFHGHUDRGLDJQµVWLFRGDVFDXVDVGDVVLWXD©·HVGHDEVHQWLVPRDEDQGRQR
LQVXFHVVRHVFRODUHPDFRPSDQKDPHQWRQD&3&-
&RODERUDUHPDUWLFXOD©¥RFRPDVHVFRODVGRUHVSHFWLYR$JUXSDPHQWRHFRP
outros estabelecimentos de ensino existentes no concelho, na concepção e
execução de projectos de prevenção primária de absentismo, abandono e
LQVXFHVVRHVFRODU
$UWLFXODU FRP DV HVFRODV GR UHVSHFWLYR $JUXSDPHQWR H FRP RXWURV
HVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRH[LVWHQWHVQRFRQFHOKRRQGHVHLGHQWLৱFDPFDVRV
ou tipologias de casos de crianças sinalizados à CPCJ, para a elaboração de
SODQRVGHLQWHUYHQ©¥RHVSHF¯ৱFRVHSRVWHULRUDFRPSDQKDPHQWRGRVPHVPRV
QXPDSHUVSHFWLYDGHSUHYHQ©¥RVHFXQG£ULDHWHUFL£ULD
&ULDUHDFRPSDQKDUDDSOLFD©¥RGHXP*XL¥RSDUD6LQDOL]D©¥RH&DUDFWHUL]D©¥R
de Situações de Crianças em Perigo em Contexto Escolar.
$FRPSDQKDU GH IRUPD LQGLYLGXDOL]DGD DV FULDQ©DV RX MRYHQV FRP PDLRUHV
GLৱFXOGDGHVGHLQWHJUD©¥RQDFRPXQLGDGHHGXFDWLYD
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5.ª (Disponibilização dos dados)
Cabe à CNPCJR disponibilizar ao Ministério da Educação, no mais curto espaço de
tempo, após a entrada em vigor do presente protocolo, o número de processos de
crianças e jovens que estão a ser acompanhados por cada CPCJ, de modo a permitir
ৱ[DURQ¼PHURGHSURIHVVRUHVUHSUHVHQWDQWHVHRQ¼PHURGHSURIHVVRUHVWXWRUHV

6.ª (Disposições Transitórias)
3RUDFRUGRHQWUHDVSDUWHVRVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVQRSUHVHQWHSURWRFROR
EHPFRPRDVXDHৱF£FLDIDFHDRVREMHFWLYRVTXHVHSUHWHQGHPDOFDQ©DUV¥R
objecto de uma avaliação decorrido um ano de vigência.
$DYDOLD©¥RUHIHULGDHP«GDFRPSHW¬QFLDFRQMXQWDGD&13&-5GR,66HGDV
Direcções Regionais de Educação.

7.ª (Entrada em vigor)
2SUHVHQWH3URWRFRORHQWUDHPYLJRUQDGDWDGDVXDDVVLQDWXUD
9LDORQJDGH-XQKRGH

Pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
- ANTÓNIO FONSECA VIEIRA DA SILVA-

Pelo Ministério da Educação
- VALTER VICTORINO LEMOS -
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