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“Quando as crianças brincam 

E eu as oiço brincar, 

Qualquer coisa na minha alma 

Começa a se alegrar. 

E toda aquela infância 

Que não tive me vem, 

Numa onda de alegria 

Que não foi de ninguém. 

Se quem fui é enigma, 

E quem serei visão, 

Quem sou ao menos sinto 

Isso no coração.” 

 

 

“Quando as crianças brincam” 

Fernando Pessoa 
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XI 

Resumo 

O título desta dissertação, ou seja, “O sistema de promoção dos direitos e proteção de crianças 

e jovens em risco: Presença ou ‘ausência’ de assistentes sociais na CPCJ” exterioriza o 

esforço de retratar a posição e estratégias de atuação profissional dos assistentes sociais que 

trabalham nas CPCJ. Desta forma, a investigação tem como principais objetivos os seguintes 

(I) Quantificar o número total de assistentes sociais que há em cada CPCJ; (II) Contabilizar o 

número total de PPP por representante, em particular do assistente social nas CPCJ; (III) 

Compreender como é que o assistente social sendo, regra geral, um elemento cooptado 

intervém e gere os PPP em função do horário disponível; e, (IV) Estudar e apreender o papel 

do assistente social na CPCJ. Tendo estes objetivos de estudo como bússola, a investigação 

está assente em métodos mistos, com a utilização de técnicas de investigação como o 

inquérito por questionário (à CPCJ) e a entrevista semiestruturada (a assistentes sociais) nos 

distritos de Vila Real e de Bragança. A relação do serviço social, com a luta do bem-estar e/ou 

a defesa dos direitos das crianças e/ou jovens vem desde os primórdios desta ciência enquanto 

profissão. A sua presença é deveras notória, sendo considerado por muitos como uma das 

profissões com maior peso e relevância no trabalho realizado com as crianças e/ou jovens e as 

suas famílias. No entanto, em certas realidades estes não estão presentes nas CPCJ trabalham 

a tempo parcial, ou são apresentados como culpados para os fracassos do sistema. Do campo 

empírico existem situações em que há ausência de assistentes sociais, e os que o têm vêm o 

seu tempo reduzido por serem elementos cooptados. Por esse motivo, existem estratégias de 

trabalho que podem facilitar a intervenção, como o caso da cogestão processual. Por outro 

lado, a questão da ausência de recursos humanos, a influência que pode existir na contratação, 

seleção e cooptação é uma das preocupações destacadas ao longo da recolha dos dados. 

Também o trabalho desenvolvido pela EPL no ramo da proteção do risco poder ser debatido, 

na medida em que, acredita-se que possa existir uma inversão na pirâmide de subsidiariedade. 

 

Palavras-chave: Portugal; Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco; Elementos 

cooptados; Assistente Social; Profissionalização; Autonomia; Sustentabilidade. 
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Abstract 

The title of this dissertation, "The system to promote the rights and protection of children and 

young people at risk: Presence or 'absence' of social workers in the CPCJ" externalizes the 

effort to portray the position and strategies of professional action of social workers who work 

in the CPCJ. The main objectives of the research are: (I) To quantify the total number of 

social workers in each CPCJ; (II) To count the total number of PPPs per representative, in 

particular the social worker in the CPCJs; (III) To understand how the social worker is, as a 

rule, a co-opted element, intervenes and manages the PPPs according to the available time; 

and, (IV) To study and apprehend the role of the social worker in CPCJ. Taking these 

objectives as a compass, the research is based on a mixed approach, using research techniques 

such as the questionnaire survey (CPCJ) and semi-structured interview (social workers) in the 

districts of Vila Real and Bragança. The relationship between social service, the struggle for 

well-being and the defense of the rights of children and young people have come from the 

beginnings of this science as a profession. Their presence is very well-known, being 

considered by many as one of the professions with greater weight and relevance in the work 

done with children and young people and their families. However, in certain realities these are 

not present in the CPCJ work part-time or are presented as guilty for system failures. From 

the empirical field there are situations in which there are no social workers, and those who 

have them have their time reduced because they are co-opted elements. For this reason, there 

are work strategies that can facilitate intervention, as in the case of procedural co-

management. On the other hand, the question of the absence of human resources, the 

influence that can exist in contracting, selection and co-opting is one of the outstanding 

concerns during data collection. Also, the work developed by the EPL in the field of risk 

protection can be debated, as it is believed that there may be a reversal in the subsidiarity 

pyramid. 

 

Key-words: Portugal; Commissions for the Protection of Children and Young People at Risk; 

Coopeted element; Social work; Professionalization; Autonomy; Sustainability
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O sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em risco em Portugal: 

Presença ou ‘ausência’ de assistentes sociais nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

1 

Introdução 

“O sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em Portugal: Presença ou 

‘ausência’ de assistentes sociais nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco” é 

o título desta dissertação, tendo como enfoque temático o serviço social e as Comissões de 

Proteção de Crianças e/ou Jovens em risco (CPCJ). A relação entre o serviço social e as CPCJ 

remonta ao século XIX com os delegados de vigilância e mais tarde com as Comissões de 

Proteção de Menores (CPM). A ligação existente tem ganho relevo nos últimos anos, 

resultante dos efeitos das transformações da sociedade, das políticas, do aumento das 

situações de perigo e da mediatização de algumas lacunas existentes neste sistema. Na 

verdade, Portugal foi vanguardista nas questões relacionadas com a proteção de crianças e 

jovens, mas também é crucial que não perca o comboio e continue a arriscar, pois o tempo, 

esse passa a correr. É substancial que se invista no futuro, que se descole do passado, para não 

reiterar os lapsos no presente. 

Durante o processo de construção das questões e objetivos de investigação, constatou-

se que o tempo de trabalho na Comissão Restrita (CR) é limitativo quando comparado ao 

volume processual que estes têm a seu encargo. De outra forma, questões como a falta de 

recursos humanos, falta de priorização do trabalho pelas entidades representadas na CPCJ e o 

excesso de Processos de Promoção e Proteção (PPP) por comissário, são apontadas por alguns 

autores como possíveis falhas deste sistema, tais como: Brigido (2011); Comissão Nacional 

de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ, 2016; 2017); Cordeiro 

(2016); Ferreira, L. (2009).  

Durante o processo de construção dos objetivos da investigação, constatou-se que 

estes tópicos eram pouco aprofundados em estudos e investigações, daí a pertinência para o 

seu aprofundamento e reflexão. Para além disso, tem ressaltado em debates e discursos 

produzidos (como, por exemplo, em programas televisivos) acerca da importância que é 

atribuída ao profissional que trabalha nas CPCJ, pois é recorrente vermos o serviço social ser 

escrutinado nos meios de comunicação social. Assim, pode-se arguir que o seu trabalho nas 

CPCJ será o foco central nesta investigação. Aqui, o que se pretende não é explorar o seu 

quotidiano profissional, abordando as suas tarefas, práticas, modelos de intervenção, entre 

outros. Mas, retratar o facto de que são necessários mais assistentes sociais nas equipas e nas 

CPCJ, pois o seu trabalho não é realizado por outros profissionais, visto que, possui 

competências e habilidades específicas que são adquiridas pelo saber profissional.  
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Relativamente aos objetivos específicos serão os seguintes: (1) quantificar o número 

total de assistentes sociais que há em cada CPCJ: caracterizar a composição técnica e 

científica das CR e examinar a sua representatividade na CPCJ; (2) contabilizar o número 

total de PPP por representante, em particular do assistente social: aclarar o número de PPP por 

representante e analisar o seu horário de trabalho; (3) compreender como é que o assistente 

social, sendo regra geral, um elemento cooptado intervém e gere os PPP: perceber quais as 

estratégias de gestão processual; e (4) Estudar e apreender o papel do assistente social na 

CPCJ: apreender o seu papel na equipa multidisciplinar. 

Por conseguinte, o objeto desta investigação concentra-se num único profissional, ou 

seja, o assistente social que trabalha nas CR das CPCJ. Para isso, os distritos de Bragança e de 

Vila Real foram o campo empírico escolhidos para a realização e aplicação do objeto e 

objetivos de estudo apresentados. Foram vários os motivos que conduziram à sua escolha, tais 

como: (1) por ser uma área de interesse pessoal, (2) porque faz parte de uma das áreas de 

atuação possíveis do assistente social na sociedade, (3) pela localização territorial, ou seja, 

interior norte de Portugal continental; e, (4) por conveniência, isto é, são os dois distritos mais 

próximos do local de residência, uma vez que, existia uma impossibilidade de se realizarem 

grandes deslocações para outros locais. 

Assim, esta investigação traduz-se numa pertinência útil para o serviço social, sendo 

múltiplos os fundamentos que levaram à sua seleção, tais como: (1) trata-se do seguimento da 

área de estudo iniciada no relatório de estágio em serviço social, visto que existiram 

determinadas questões que foram respondidas, mas outras foram surgindo que ficaram por 

responder, ao qual resgata-se algumas para trabalhá-las e aprofundar as suas justificações; e, 

() abordar e debater a estima que o assistente social tem nas CPCJ.  

Comparativamente à organização deste trabalho, no Capítulo I afigurar-se-á a 

definição da problemática, do campo empírico de investigação, da metodologia escolhida e 

das técnicas de investigação. Este capítulo fechará com o processo de recolha dos dados no 

campo empírico de estudo. Ao Capítulo II diz respeito temas como: o processo de evolução 

do SPCJR em Portugal quais foram as influências estrangeiras utilizadas para a sua 

construção. Posto isto, apresentar-se-á o enquadramento histórico e organizacional da CPCJ 

onde serão debatidos assuntos como o conceito de perigo e de risco, quais são as respostas 

sociais e como é estruturada esta entidade. 
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No que concerne ao serviço social, este fará parte do Capítulo III. Neste capítulo será 

apresentado a história desta profissão, com particular ênfase para o trabalho desenvolvido na 

área da infância e juventude. Para além disso, falar-se-á do trabalho deste dentro da CPCJ, das 

ferramentas utilizadas por este profissional no desenho do plano de intervenção (PI). 

O Capítulo IV será dedicado à compilação e exposição das informações recolhidas 

para responder às questões de investigação erguidas no Capítulo I. Aqui, constará a 

apresentação das explicações e dos dados recolhidos no contacto com as CPCJ e com os 

assistentes sociais, bem como a apreciação geral dos resultados, ligando-os com a teoria 

apresentada nos demais capítulos. 

Por último, serão apresentadas as conclusões e reflexões finais. Sendo este ponto 

dedicado para a apresentação de uma síntese dos temas aprofundados, das dificuldades, dos 

aspetos positivos, da discussão sobre a temática e do parecer da investigadora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em Portugal: 

Presença ou ‘ausência’ de assistentes sociais nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco 

5 

CAPÍTULO I: Exposição da problemática, do objeto, da metodologia de estudo e do 

campo empírico da investigação 

O primeiro capítulo será utilizado para a formulação da problemática, da metodologia, 

do objeto de estudo, do campo empírico e do processo de recolha dos dados. Após um 

primeiro estudo bibliográfico, identificou-se que: (1) se tem debatido e questionado os 

resultados provocados pelos relatórios sociais elaborados pelos membros das CPCJ (nos 

meios de comunicação social); (2) tem-se tornado públicas lacunas do SPCJR, não só do 

ponto de vista nacional, mas também de outros países como a Austrália ou o Reino Unido; e, 

(3) questionamento sobre a possibilidade da profissionalização das CPCJ. A título de 

exemplo, eram apontados por CNPDPCJ (2016; 2017) o seguinte: (1) a falta de recursos 

humanos e técnicos; (2) a carência de tempo para os comissários trabalharem nos PPP; e, (3) a 

falta de priorização do trabalho realizado pelas entidades representadas. 

A partir daqui será apresentada a questão inicial, com a explanação dos argumentos 

bibliográficos para a sua conceção. Este coincidirá com a exposição da questão de 

investigação e dos objetivos específicos. Posto isto, ira-se exibir a justificação e relevância da 

escolha para o serviço social. Desta maneira, o objeto de estudo inscreve-se numa 

triangulação que abrange serviço social, CPCJ e a gestão temporal. 

Posteriormente, será apresentado o campo empírico da investigação tendo os seguintes 

temas: a população residente, o número de jovens e de PPP acompanhados nos dois distritos e 

a sua justificação. Face aos objetivos propostos, optou-se por aplicar a abordagem mista, com 

a implementação do inquérito por questionário (às CPCJ) e da entrevista semiestruturada (a 

assistentes sociais). 

Por último apresentar-se-á o procedimento de recolha dos dados empíricos no terreno, 

com a explanação do processo de desenvolvimento e aplicação do inquérito por questionário e 

da entrevista semiestruturada. Para além disso, serão expostas as dificuldades sentidas e quais 

foram as estratégias de trabalho encontradas para as reverter. 
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1. Enunciação do problema 

Quando um leitor lê ou analisa uma investigação, o que está a ver é o produto final já 

trabalhado. Todavia, deve-se seguir um conjunto de regras que lhes permitirá determinar 

metas e objetivos. Uma investigação inicia com uma questão de pesquisa, ao qual, 

posteriormente se desenvolvem para questões de investigação mais específicas. Realçando 

Hemmings e Hollows (s.d.) a “research question” deve definir o que se quer aprender ou 

estudar sobre um determinado tópico. Em contrapartida, este processo facilita a estruturação 

da abordagem a adotar e estabelecer os dados que serão recolhidos e analisados. Para que a 

questão de investigação seja bem concebida, os autores expressam algumas pistas, 

nomeadamente: (1) serem relevantes: ter interesse académico e intelectual para a área de 

estudo; (2) ser administrável: chegar-se-á facilmente às pessoas, aos dados estatísticos ou 

conseguir-se-á relacionar com a teoria; (3) ser substancial e original: não deve ser retirado de 

outros estudos realizados; (4) ser consistente com os requisitos da avaliação: deve satisfazer 

os resultados de aprendizagem adquiridos no curso; (5) ser clara e simples: não pode esconder 

pensamentos pouco claros; e, (6) ser interessante: deve motivar o investigador e o leitor. 

Assim, a questão de investigação suporta-se na triangulação entre CPCJ, assistentes 

sociais e a gestão do tempo de trabalho. Isto porque, durante o processo de construção dos 

objetivos de investigação verificou-se que poderiam existir lacunas que fragilizavam o SPCJR 

(a título de exemplo, existência de trabalhadores a tempo parcial nas CPCJ, onde o serviço 

social faz parte). Tendo em consideração esses aspetos, pode-se arguir que a triangulação 

existente foi o fio condutor desta investigação. Porém, é útil clarificar que o que se pretende 

não é relatar o seu quotidiano, as suas práticas, tarefas, modelos ou teorias, dado que, já existe 

bastante literatura sobre o assunto. Com esta investigação, o que se pretende explorar é que 

um pouco por todo o país, não existem assistentes sociais em todas as CR e, as que têm são 

“emprestados” por outras entidades. Esta situação obriga-os a acumularem duplas funções, 

uma na instituição de origem e outra, na CPCJ. 

Segundo Fergunson (2004); Hill e Tisdall (1997); Lonne, Harries e Lantz (2013), a 

sociedade tem vindo a sofrer alterações, que direta ou indiretamente influenciaram as 

políticas, os profissionais e o conceito de criança. As suas consequências têm fragilizado o 

SPCJR apresentando lacunas, não só em Portugal, mas também no Reino Unido ou na 

Austrália. Argumentos que em referência ao trabalho das CPCJ, de descatar Ainsworth e 

Hansen (2006); CNPDPCJ (2016; 2017); Lonne et al. (2013) passam pela privação no tempo, 
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no apoio técnico, na comunicação e coordenação entre técnicos, alta rotatividade dos 

trabalhadores e grandes problemas no processo de recrutamento. 

Caracterizando do ponto de vista nacional, em 2015 estavam instaladas 308 CPCJ, 

com 5.283 comissários1. Em 2016, existiam 309 CPCJ com 5.422 membros. De acordo com 

CNPDPCJ (2016; 2017) os pontos fortes foram: (1) o aumento de ações de sensibilização; (2) 

a boa articulação entre as ECMIJ2; e, (3) o aperfeiçoamento das metodologias de trabalho e 

organização. Por outro lado, os aspetos negativos foram: (1) a inexistência de priorização do 

trabalho por parte das áreas científicas e instituições representadas; (2) o decréscimo da 

participação de alguns parceiros nos PPP; e, (3) o carecimento de tempo pelos comissários 

(cf. Figura 1 e Figura 2). 

Figura 1: Principais dificuldades nas CPCJ, em 2015 e 2016. 

Fonte: Adaptado de CNPDPCJ (2016, p. 33; 2017, p. 27). 

Partindo da Figura 1, a principal dificuldade apontada foi a “insuficiência de tempo 

dos membros afetos à CPCJ”, aumentando de um ano para outro. Já no reverso, a “falta de 

articulação/sobreposição de intervenção” é dos fatores que menos preocupa as CPCJ.  

                                                           
1 Técnicos ou representantes que trabalham nas CPCJ. 
2 Segundo a alínea d) do art.º 5 da LPCJ considera-se Entidades de Primeira Linha “as pessoas singulares ou coletivas públicas, cooperativas, 

sociais ou privadas que, por desenvolverem atividades nas áreas da infância e juventude, têm legitimidade para intervir na promoção dos 

direitos e na proteção da criança e do jovem em perigo”. 
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Figura 2: Horas semanais por representante, em 2015 e 2016 . 

Fonte: Adaptado de CNPDPCJ (2016, p. 37; 2017, p. 19). 

Na Figura 2 é evidenciado que o representante com maior número de horas de trabalho 

é do Ministério da Educação, com 33 horas semanais. A disponibilidade de cada profissional 

vai de acordo com o que cada entidade de origem permite. Aos indivíduos que trabalham na 

CPCJ, a LPCJ identifica-os como elementos cooptados3. De outra perspetiva, permanece a 

ideia de que há falta de profissionais de áreas de formação prestigiadas tais como: o serviço 

social, o direito, entre outras (cf. Figura 3). 

Figura 3: Valências em falta na CR, em 20154. 

Fonte: CNPDPCJ (2016, p. 36). 

Sobre os gráficos exibidos, poder-se-á refletir que se há falta de valências importantes 

(cf. Figura 3), ou se o número de horas de trabalho por semana é diminuto (cf. Figura 2), 

como é processado a seleção dos representantes para trabalhar nos PPP. A CNPDPCJ (2016; 

                                                           
3 Indivíduos com formação ou habilidades para desempenharem funções na CPCJ que pertencem a outras instituições. (CNPDPCJ, 2011; 

alínea m) do art.º 17 da LPCJ; número 5 do art.º 20 da LPCJ). De ressalvar que podem exercer funções na CPCJ pelo um período 
compreendido entre os dois anos e seis anos consecutivos (art.º 26 da LPCJ). 
4 No Relatório Anual de Atividades das CPCJ de 2017 não existe alusão aos dados que constam na figura. 
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2017) aborda o assunto, acabando por indicar que os PPP poderão ser distribuídos pela 

disponibilidade do técnico (cf. Figura 4). 

Figura 4: Distribuição dos PPP por representante da CR, em 2015 e 2016. 

Fonte: Adaptado de CNPDPCJ (2016, p.44; 2017, p. 24) 

Para além das falhas apresentadas, em 2017 tornou-se público através dos meios de 

comunicação social notícias sobre casos de crianças e jovens que eram retirados aos seus pais, 

sem aparente fundamentação e justificação válida. Este assunto foi teve uma alargada 

discussão, notadamente no programa televisivo “Sexta às 9h”, no qual reuniram vários 

comentadores e representantes. Uma das presentes foi a Presidente da Associação Portuguesa 

de Serviço Social (APSS), argumentando que “(…) há dificuldades, e nem toda a 

administração pública detém profissionais suficientes para a carga de trabalho que têm em 

diferentes áreas, nesta também, que é uma área sensível.”.5 

A falta de profissionais expressos pela Presidente da APSS e também no Relatório 

Anual de Atividades das CPCJ faz com que os representantes disponíveis estejam 

sobrecarregados. Este excesso é alvo de alguma preocupação para a Presidente da APSS 

declarando que “Há muitos processos, demasiados processos para os profissionais (…) Há 

uma proporção que deveria ser mais equilibrada para os profissionais poderem agir de uma 

forma mais segura e de uma forma mais qualificada (…)6”. 

Para terminar, na análise ao tema constatou-se que a intervenção no risco requer a 

mobilização de recursos endógenos e exógenos, através do recrutamento de profissionais de 

distintas áreas, uma vez que, contribuem para a construção de objetivos de intervenção que 

incluam todas as áreas importantes para a criança e/ou jovem, como por exemplo, saúde ou 

educação (Butt & Caplan, 2010, como citado em Dias, 2013). A inclusão do serviço social 

nas CPCJ e nestas equipas é fundamental porque tem aptidões para analisar as sinalizações e 

o contexto social das crianças e jovens, construindo um acompanhamento ajustado às suas 

necessidades e ao contexto que está inserido (Magalhães, 2005, como citado em Loulé, 2010). 

                                                           
5 Referência: Sexta às 9h, entre 30:34 min. E os 30:50 min. Retirado de: https://www.rtp.pt/play/p3138/e273188/sexta-as-9 

6Referência: Sexta às 9h, entre 30:10 min. E os 30:26 min. Retirado de: https://www.rtp.pt/play/p3138/e273188/sexta-as-9 
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Questão de investigação 

Para esta investigação o que se pretende retratar são alguns dos assuntos exibidos na 

exploração e pesquisa inicial, com destaque para o assistente social que exerce funções nas 

CPCJ. Assim, o que se pretende investigar será a triangulação existente entre CPCJ, serviço 

social e a gestão do seu horário de trabalho. Para isso, no quadro que se segue apresentar-se-á 

a questão de investigação e os objetivos específicos. 

Quadro 1: Objetivos de investigação. 
Questão de investigação Objetivo específico 

1. Analisar e clarificar a 

participação dos assistentes sociais 

nas CPCJ. 

1.1. Quantificar o número total de assistentes sociais por 

CPCJ: caracterizar a constituição técnica e científica das CR 

e examinar a representatividade do assistente social. 

1.2. Contabilizar o número total de PPP por representante, em 

particular do assistente social nas CPCJ: aclarar o número de 

PPP por representante e analisar o horário de trabalho de cada 

um. 

1.3. Compreender como é que o assistente social sendo, regra 

geral, um elemento cooptado intervém e gere os PPP em 

função do horário disponível: perceber quais são as 

estratégias de gestão processual. 

1.4. Estudar e apreender o papel do assistente social na CPCJ: 

analisar o seu papel na equipa multidisciplinar. 

Justificação e finalidade 

Com o aumento das trocas de informações entre indivíduos, por meio da comunicação 

social7, amplificou o espírito crítico entre as pessoas e a mediatização de assuntos sensíveis, 

como as lacunas do SPCJR. Face à gradual discussão em torno deste assunto, a vogal do 

Concelho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) declarou que “(…) estas 

reportagens colocam absolutamente em causa um sistema, o reconhecimento e integridade, 

inclusive dos próprios profissionais (…) quebrando o próprio sistema e fragilizando-o, 

criando constrangimentos (…)”.8 Face ao anunciado, todas as situações negativas que são 

passadas para a sociedade, acabam por fragilizar o SPCJR. No entanto, também poderá ser 

uma forma para que outras situações não se reiterem e para que se proceda à sua 

reorganização. Deste modo, com esta investigação pretende-se explorar a temática do serviço 

social nas CPCJ. 

                                                           
7 Como por exemplo, Cordeiro (2016); Ferreira, A. (2013); Marques, R. (2017); Sexta às 9h (2017); Sexta às 11h (2017). 
8 Citação do programa sexta às 11h, desde 10:29 min. ao 10:55 min. Retirado de: https://www.rtp.pt/play/p3139/e273203/sexta-as-11. 
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A responsabilidade não deve estar totalmente entregue aos trabalhadores, mas também 

há forma como a estrutura do sistema está construída. Também as premissas neoliberais e de 

manageralismo poderão estar a influenciar o sistema, pois estão assentes em ideologias como 

a eficiência em detrimento da qualidade, eficácia e acompanhamento de proximidade. À 

equipa que trabalha na CPCJ é exigido que esteja tudo documentado e registado, para 

posteriormente ser utilizado nas fiscalizações e na quantificação dos dados. Estas situações 

podem traduzir-se em duas interpretações. Por um lado, rouba tempo ao trabalho nos PPP e, 

por outro, sem o registo não há evolução do PPP, não há reflexão; sem burocracias e regras 

não havia ordem, sem a redação dos documentos não haveria passagem de informações entre 

comissários ou entidades que, em certos casos, acabariam por se perder. Além do que, se não 

existisse a disponibilidade das entidades facultarem trabalhadores para a CPCJ, o SPCJR não 

subsistia pois, é nesta base de cooptação de elementos que se garante resposta a crianças, 

jovens e às suas famílias. 

A escolha da investigação tal como fora anteriormente mencionado (cf. pág. 2) teve 

como fundamentos os seguintes: (1) ser uma área de importância pessoal; (2) durante o 

estágio curricular e no processo de redação do relatório, surgiram questões que ficaram por 

responder; (3) por ser uma profissão que diariamente é-lhes aplicado um grau de exigência 

elevado ou, até mesmo, serem alvo de escrutínio social; e, (4) interrogar e debater a atual 

estrutura do SPCJR em Portugal. Todavia, esta vai mais além dos interesses pessoais da 

investigadora, na medida em que, se pretende contribuir para, (1) suscitar repercussões e 

debates na profissão de serviço social; (2) produzir pensamento crítico sobre a profissão; (3) 

gerar conhecimento com mais contributos teóricos aptos para abordar temáticas nunca dantes 

trabalhadas ao nível de uma investigação em mestrado; e, (4) desencadear, ou afervorar novas 

linhas de investigação sobre o serviço social, fora dos assuntos convencionais. 

2. O campo empírico de investigação: Exposição e justificação da escolha 

Toda a investigação científica tem um objeto de estudo, que pode ser uma profissão, 

um local ou um tema. Neste caso, o campo empírico recairá sobre as 26 CPCJ dos distritos de 

Bragança (12 CPCJ) e de Vila Real (14 CPCJ). Dentro destes o alvo de investigação serão 

as/os assistentes sociais que trabalham nessas entidades. 
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Tanto o distrito de Vila Real como o de Bragança inserem-se em territórios9 

periurbanos, pois possuem características de territórios rurais e territórios urbanos. 

Consideram-se assim porque o primeiro setor, isto é, a agricultura, está a extinguir-se. 

Semelhante a outras categorias de território (urbano ou rural), o território periurbano 

comporta riscos, em áreas como o alojamento e realojamento (existe uma sobrelotação da 

habitação), o mercado de trabalho é limitado, e consequentemente há o aumento da pobreza e 

exclusão social. Havendo a crescente necessidade de o capacitar e de o tornar ativo, é 

fundamental fazer uma intervenção estratégica numa lógica de desenvolvimento territorial e 

comunitário. 

Relativamente ao distrito de Bragança, este insere-se na região de Trás-os-Montes, 

fazendo parte 12 concelhos, tais como: Bragança, Vinhais, Vimioso, Miranda do Douro, 

Mogadouro, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Vila Flor, Alfândega da Fé, Freixo de Espada 

à Cinta, Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães (cf. Figura 5). 

Figura 5: Concelhos do distrito de Bragança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sua vez, o distrito de Vila Real está inserido, na sua grande maioria, na região do 

Douro, fazendo parte: Montalegre, Chaves, Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Valpaços, Ribeira 

de Pena, Murça, Mondim de Basto, Vila Real, Sabrosa, Alijó, Peso da Régua, Santa Marta de 

Penaguião e Mesão Frio (cf. Figura 6). 

                                                           
9 A tendência comum é classificá-lo entre urbano ou rural, todavia esse conceito é mais complexo. Para Bordo, Silva, C., Nices, Barbosa e 

Miralha (2004); Marques, A. (2010) é definido como uma veracidade complexa e em constante transformação. Está intrinsecamente 

relacionado com o processo de globalização, pelo motivo de que, ambos estão a desenvolver-se em simultâneo, na medida em que, a 
globalização facilita a partilha das especificidades territoriais. O mesmo deve ser compreendido do ponto de vista administrativo, fiscal, 

económico, com tradições, com diferentes religiões e etnias, com uma vasta multiculturalidade, com políticas e regras de comportamento. 
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Figura 6: Concelhos do distrito de Vila Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizando-os, o distrito de Bragança, no seu total tem 135.704 habitantes, sendo o 

município de Bragança que tem maior número. Por outro lado, o distrito de Vila Real tem 

cerca de 194.841 habitantes, dos quais Vila Real é a que exibe superior número de residentes 

(cf. Quadro 2). 

Quadro 2: População residente nos distritos de Bragança e Vila Real, em 2016. 
Distrito de Bragança Distrito de Vila Real 

Concelho População Concelho População 

Alfândega da Fé 4.659 Chaves 39.910 

Bragança 33.900 Montalegre 9.439 

Carrazeda de Ansiães 5.840 Vila Pouca de Aguiar 12.328 

Freixo de Espada à Cinta 3.451 Boticas 5.263 

Macedo de Cavaleiros 14.802 Valpaços 15.478 

Mirandela 22.280 Ribeira de Pena 6.183 

Mogadouro 8.745 Murça 5.596 

Torre de Moncorvo 7.914 Mondim de Basto 7.120 

Miranda do Douro 6.929 Vila Real 50.224 

Vila Flor 6.206 Sabrosa 5.990 

Vimioso 4.203 Alijó 11.013 

Vinhais 8.197 Peso da Régua 16.131 

------------------------------------- -------------- Santa Marta de Penaguião 6.806 

------------------------------------- --------------- Mesão Frio 4.080 

Fonte: PORDATA (2018b; 2018c). 

Quanto ao número de jovens (com idade inferior a 18 anos) residentes no distrito de 

Bragança perfaz um total de 19.796, sendo Bragança o município com o número superior de 

crianças e/ou jovens (cf. Figura 7). 
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Figura 7: Jovens residentes no distrito de Bragança, em 2016. 

Fonte: PORDATA (2018a). 

Comparativamente ao distrito de Vila Real há um total de 32.008 jovens, sendo a 

cidade de Vila Real que apresenta maior número. No lado oposto, é o município de Boticas 

que tem o menor número de jovens residentes (cf. Figura 8). 

Figura 8: Jovens residentes no distrito de Vila Real, em 2016. 

Fonte: PORDATA (2018d). 

Segundo a CNPDPCJ (2017) do total de jovens residentes no distrito de Bragança, 808 

(1,1% do total nacional e 4.08% do total de jovens do distrito) foram acompanhados pela 

CPCJ em 2016. Por comparação, o distrito de Vila Real apresenta 1.146 PPP (1.61% do total 

nacional e 3.65% do total de jovens do distrito, cf. Figura 9). Mais se informa que em todos os 

concelhos dos dois distritos existe, pelo menos, uma CPCJ instalada, havendo 100% de 

cobertura territorial. 
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1146 808

71016

Distrito de Vila Real Distrito de Bragança Total Nacional

Figura 9: Número total de PPP por distrito e total nacional, em 2016. 

Fonte: CNPDPCJ (2017). 

Nestes distritos, os seus representantes para além do apoio da LPCJP, tem ao seu 

dispor um aglomerado de ECMIJ que tendo uma boa relação poderá ser benéfico para 

aumentar a rapidez da resposta, deixando-os libertos para outras situações. Por isso, a Carta 

Social10 torna-se uma ferramenta imprescindível para quem trabalha no setor. Assim, pode-se 

desde já destacar que no distrito de Bragança há um maior número de parceiros sociais 

quando comparado com o distrito de Vila Real (cf. Quadro 3). 

Quadro 3: Parceiros sociais que trabalham com situações de crianças e/ou jovens em risco. 

Distrito Resposta social Concelho Capacidade Ocupação 

Bragança 

Um Apartamento 

de 

autonomização 

Bragança 8 8 

Dois CAT 
Bragança 

Mirandela 
24 20 

Oito LIJ 

Bragança 

Macedo de Cavaleiros 

Torre de Moncorvo 

342 190 

Vila Real 

Dois CAT 
Chaves 

Valpaços 
40 22 

Cinco LIJ 

Chaves 

Vila Real 

Peso da Régua 

180 100 

Fonte: Adaptado de Carta Social (2016a; 2016b). 

Justificação do campo empírico 

A questão de investigação e objetivos específicos são um problema de âmbito 

nacional, mas seria inviável fazer um estudo tão alargado, pois tornar-se-ia dispendioso 

monetariamente e temporalmente elaborar uma investigação que abarcasse 309 CPCJ. Assim, 

escolheram-se os distritos de Bragança e de Vila Real como campo empírico da investigação. 

Justifica-se portanto, a escolha deste campo empírico pelos seguintes fatores: (1) a 

localização territorial, ou seja, interior norte de Portugal continental (cf. Figura 10); (2) ser 

                                                           
10 Ferramenta que possibilita conhecer as respostas sociais, num determinado território (Carta Social, 2007). 
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uma amostra11 por pertinência, isto é, são os dois distritos mais próximos do local de 

residência, uma vez que, existia uma impossibilidade de se realizarem grandes deslocações 

para outros; (3) por serem dois territórios com escassez de recursos especializados e técnicos; 

(4) são regiões com menor índice de população jovem e menor número de instituições sociais, 

o que poder-se-á traduzir num menor número de profissionais qualificados a trabalharem; (5) 

a falta destes recursos poderá significar o aumento da gravidade das situações (problema); e, 

(6) a questão territorial, as características geográficas, sociais e populacionais são 

determinantes para se decifrar porque é que alguns fenómenos acontecem nuns locais e 

noutros não. 

Figura 10: Identificação do campo empírico da investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
11 A utilização da palavra é frequente em pesquisas quantitativas. No entanto, o autor Pires (2008, p. 154) procura chamar a atenção que nas 

investigações que incluem uma componente de investigação qualitativa, a palavra amostra pode ser utilizada. Segundo o autor esta palavra 
pode ter um duplo significado, isto é: no sentido operacional o vocábulo visa “extrair uma parte de um todo bem determinado”; no sentido 

amplo, na medida em que, permite “constituir o corpus empírico de uma pesquisa.”. 
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3. Afinando a metodologia e técnicas de investigação  

3.1. Abordagem mista: Apresentação 

Em relação à investigação, considera-se que a abordagem mista será a melhor opção a 

aplicar. Esta nasceu com a necessidade que as ciências sociais sentiram para suplantar as 

barreiras das metodologias qualitativas e quantitativas. Segundo Silva, G. (2015) a abordagem 

mista apareceu no mundo português há 20 anos. No entanto, segundo Creswell (2009) o seu 

início remonta ao ano de 1959 quando autores como Campbell e Fisk incentivaram outros a 

empregarem esta abordagem na recolha de dados, uma vez que, já o tinham implementado em 

estudos de psicologia. Os aspetos positivos e a fama que esta abordagem trouxe, fez com que 

começasse a ser utilizada por vários investigadores em todo o Mundo. Na opinião de Flick 

(2005); Johnson, Onwuegbuzie e Turner (2007) a abordagem mista conjuga elementos da 

pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa, com o intuito de interpretar de forma 

aprofundada as hipóteses de investigação. Dá-se bastante relevância a esta forma de 

investigação porque uma complementa a outra, o que não causa rivalidade entre ambas (cf. 

Quadro 4). 

Quadro 4:Comparação entre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. 

Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 

Menor interpretação do objeto. Maior interpretação do objeto. 

Menor importância do objeto pesquisado. Maior importância do contexto pesquisado. 

Menor proximidade do investigador. Maior proximidade do investigador. 

Menor alcance do estudo no tempo. Intervalo de tempo de investigação maior. 

Basta um indivíduo para realizar a pesquisa. São necessárias várias fontes. 

A teoria e as hipóteses são rigorosas. A teoria e as hipóteses são menos estruturadas. 

Focaliza uma quantidade pequena de conceitos. Tenta incluir a totalidade do fenómeno. 

Inicia com ideias preconcebidas do modo pelo 

qual os conceitos estão relacionados. 

Possui poucas ideias preconcebidas e salienta a 

importância das interpretações dos eventos. 

Utiliza processos estruturados e instrumentos 

formais. 

Recolhe dados sem instrumentos formais e 

estruturados. 

Recolha de dados mediante situações de controlo. Captar o contexto na sua integridade. 

Enfatiza a objetividade, na recolha e análise. Enfatiza o subjetivo na recolha e análise. 

Analise das informações através de estatística. Análise das informações organizada e intuitiva. 

Fonte: Adaptado de Fonseca (2002, p. 21); Gerhardt e Silveira (2009, p. 34) 

No que lhe concerne, para os autores Creswell (2003); Gorard e Taylor (2004) esta 

abordagem socorre à triangulação de diferentes métodos, através da sua hierarquização, na 

medida em que, há privilégio de uma em detrimento de outra (cf. Figura 11). 
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Figura 11: Triangulação de métodos mistos. 
 

 

 

 

 

Fonte: Gorard e Taylor (2004, p. 47). 

Na análise da Figura 11 e segundo os autores, o objetivo da ciência passa por absorver, 

interpretar e explicar o fenómeno de estudo. Para isso, é necessário um método de 

investigação baseado em questões definidas (representado pelas letras “A” e “B”). Ao 

incorporar as duas letras ao “C” possibilita a elaboração de uma pesquisa e recolha de 

informações mais sólidas. A fim de que ambos tenham sucesso, os investigadores devem 

adotar no momento da recolha e no tratamento da informação algumas precauções tais como: 

Quadro 5: Táticas a aplicar na abordagem mista. 

Identificação da Estratégia Explicação e caracterização 

1-Exploração sequencial 
Inicia pelo método qualitativo e depois o quantitativo, fazendo em 

simultâneo o seu tratamento e reflexão. 

2-Procedimento corrente 
Parte-se logo para a metodologia quantitativa, pois acredita-se que 

facilita a interpretação dos dados. 

3-Transformadora 

sequencial 
Há livre-arbítrio para eleger qual delas aplicará em primeiro. 

4- Triangulação simultânea 
Corroborar os dados de um estudo já realizado ou amenizar as 

fraquezas de uma em detrimento das potencialidades de outra. 

5-Seleção conjunta 
São aplicadas simultaneamente, ou seja, continua a existir um 

método predominante, mas o outro está intrínseco ao primeiro. 

6)-Transformadora 

simultânea 

Socorre-se ao uso de uma teoria para recolher, tratar e interpretar 

os dados. 

Fonte: Adaptado de Creswell (2009). 

Partindo do Quadro 5, poder-se-á atestar que esta investigação se enquadra na 

estratégia de exploração sequencial, para se poder abordar o tema em diferentes ângulos e com 

diferentes profundidades. Em consequência disso, será aplicado o método quantitativo, com o 

inquérito por questionário em primeiro lugar. Posteriormente, será utilizado o método 

qualitativo com a entrevista semiestruturada.  

Objeto de          

estudo 

 

Abordagem 

qualitativa 

 

Abordagem 

quantitativa 

A B 
C 
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Aplicação do 

inquérito:

Admnistração direta
O preenchimento fica ao engargo do 

inquirido.

Admnistração indireta

O preenchimento é elaborado pelo 

inquiridor, registando a informação 

dada pelo inquirido.

Definição:

- Da problemática;

- Dos objetivos;

- Variáveis.

Público alvo:

- População ou amostra

Instrumentos de recolha: 

- Questionários;
- Guião de entrevista;
- Pré-teste

Recolha de dados:

- Aplicação do inquérito;

- Condução de entrevista.

Organização e análise:

- Codificação;

- Análise estatística;

- Análise de conteúdo.

Conclusões:

- Verificar as hipóteses;

- Novas questões.

3.2. O inquérito por questionário: Preparação, desvantagens e vantagens 

O inquérito por questionário é provavelmente a técnica mais utilizada nas 

investigações em ciências sociais. Regra geral, aplica-se quando o tamanho da amostra é 

considerável. Segundo Thayer-Hart, Dykema, Elver, Schaeffer e Stevenson (2010) o inquérito 

facilita a recolha de informação, pois é uma técnica fiável. No que lhe concerne, Ghiglione e 

Matalon (2005); Maciel, Nunes e Claudino (2014) acrescentam afirmando que se trata de uma 

interrogação sobre um assunto em particular, onde se procura generalizar as informações 

apuradas durante a investigação. Porém, a fase da planificação é essencial sendo iniciado 

muito antes da sua inquirição (cf. Figura 12). 

Figura 12: Etapas de organização do inquérito por questionário. 

 

 

 

Fonte: Maciel et al. (2014, p. 155). 

Relativamente à sua aplicação, o inquérito por questionário poderá ter duas perspetivas 

(cf. Figura 13). Das duas optou-se pela aplicação da administração indireta, por causa da 

dispersão entre territórios. 

Figura 13: Formatos de aplicação do inquérito por questionário. 

 

 

Fonte: Adaptado de Maciel et al. (2014). 
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De ordem epistemológica

•Perceção e averiguação dos 

comportamentos socias.

De ordem ético-político

•Compreeder e conhecer 

dilemas, questões e 

dificuldades.

De ordem metodológica

•Mecanismo privilegiado de 

acesso a informações.

Comparativamente à análise de dados, segundo Maciel et al. (2014), esta fase permite 

a interpretação das informações recolhidas, estabelecendo relações esperadas ou não sobre as 

questões de investigação. Para o seu tratamento, a folha de cálculo é uma ferramenta 

proveitosa para a sua interpretação e catalogação. Por fim, dá-se a apresentação e conclusão 

das informações recolhidas. É nesta fase que, segundo os autores apontados, se apresentam 

algumas proposições para o aprimoramento do mecanismo de análise realizado, responder aos 

objetivos levantados e sugerir novas propostas de investigação. 

Vantagens e desvantagens do inquérito por questionário 

A aplicação do inquérito ou “inquérito por autopreenchimento”, como é apelidado por 

Haro et al., (2016, s.p.), apresenta algumas vantagens, tais como: (1) não existem restrições 

geográficas; (2) o tempo de resposta é maior (pois é o inquirido que gere a sua 

disponibilidade); (3) o custo económico é inferior, comparado com as outras configurações de 

inquérito; e, (4) não existem problemas de empatia entre inquiridor e inquirido. Por outro 

lado, as desvantagens são: (1) a taxa de resposta é baixa (responde quem está interessado ou 

motivado); (2) não é possível prestar conhecimentos para além dos prestados no inquérito; e, 

(3) há a hipótese de existir uma preparação das respostas do inquirido. 

3.3. A entrevista semiestruturada: Elaboração, benefícios e desvantagens 

A entrevista semiestruturada para Boni e Quaresma (2005) consiste na combinação de 

perguntas abertas e fechadas, ao qual não é exigido seguir a ordem desenhada no guião. Para 

os autores, o seu objetivo passa pela procura de informações sobre um tema objetivo ou 

subjetivo12. Podem ser utilizadas com fins científicos, terapêuticos, políticos e comerciais. 

Para Haguete (1992) a entrevista é um procedimento de interação social, entre dois 

indivíduos, onde um deles é o entrevistador.  

Figura 14: Justificações para a utilização da entrevista qualitativa 

Fonte: Adaptado de Poupart (2008) 

                                                           
12 Para Boni e Quaresma (2005) os primeiros são os dados adquiridos através de fontes secundárias como, os censos ou estatísticas. Os 

segundos só podem ser obtidos através de entrevistas, que envolvam valores, opiniões, sentimentos e atitudes do entrevistado. 
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A entrevista, segundo Aires (2015); Fontana e Frey (1994) pode adotar diferentes 

variações como, por exemplo, entrevistas individuais, faladas, em grupo, envidadas por 

correio, telefone e por endereço de correio eletrónico. Dentro das opções, a entrevista 

semiestruturada considera-se ser a mais oportuna, já que, de todas possibilita a flexibilização 

de perguntas, conjugando perguntas abertas com fechadas; porque permite a colocação de 

outras questões; e, estabelece-se contacto direto com a amostra. No entanto, existem outras 

opções, tais como: 

Quadro 6: As diferentes formas de entrevista qualitativa. 

Categorias de entrevistas Principais características 

Projetiva Utiliza meios visuais para recolher informações sobre um grupo. 

Histórias de vida 
São narrados experimentos sobre um indivíduo, grupo ou comunidade e 

requer diálogo constante entre as partes. 

Com grupos focais 
Estimula os indivíduos a refletir sobre uma temática, sob orientação e 

interesse do investigador.  

Estruturada 
É elaborada de acordo com um guião estabelecido, onde o entrevistador 

não foge às questões. 

Aberta 

A sua finalidade é meramente exploratória e para adquirir o maior 

número de informações, pois apresenta-se e discute-se o tema 

abertamente. 

Semiestruturada 
Há a combinação de questões abertas e fechadas, sendo que não é 

necessário seguir a sua ordem cronológica. 

Fonte: Adaptado de Boni e Quaresma (2005). 

Semelhante ao que aconteceu no inquérito, a aplicação da entrevista requer uma 

prévia preparação. Trabalho que se não for bem planeado pode comprometer a investigação e 

a relação com o entrevistado. Deste modo, segundo (Oliveira, 2000) o planeamento da 

entrevista passa por: (1) elaborar leituras, pesquisas, analisar e refletir com base nos 

documentos que abordam a temática, pois “permite optimizar [sic] o tempo gasto com a 

entrevista (evita perguntas gerais);” (p. 6); (2) estabelecer os objetivos, dado que simplificará 

a compreensão do motivo pelo entrevistado; (3) escolher a amostra que pretende investigar, 

elegendo os atores-chave; (4) preparar o entrevistado, escolher o local, hora e dia; e, (5) 

determinar quais as questões que pretende colocar. Existem questões a evitar pelo 

entrevistador, ao qual Oliveira (2000) exemplifica: “Concorda com os outros chefes que o 

inventário de armazém deve ser informatizado? (...). Que decisões são tomadas com base 

nessa informação, como é que são tomadas e quem é que as toma?”. (p. 12).  
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Terminada a entrevista há que concretizar a sua transcrição. Para Moreira (1994) a 

grande questão que se levanta neste ponti é se a sua transcrição será integral ou seletiva. O 

autor não toma preferência por uma, no entanto apresenta algumas vantagens e desvantagens 

(cf. Quadro 7). 

Quadro 7:Variedades de transcrição de entrevistas qualitativas. 

Categorias de transcrição Vantagens e desvantagens 

Integral 

Vantagens: Facilita a análise; não existe a perda de dados, que 

posteriormente poderão revelar-se fulcrais para a investigação; ajuda 

no reajuste das questões de investigação. 

Desvantagens: Maior tempo na sua transcrição. 

Seletiva 

Vantagens: O tempo de transcrição é menor; facilita a procura dos 

relatos no momento da escrita. 

Desvantagens: Perda de informação crucial na transcrição.  

Fonte: Adaptado de Moreira (1994). 

Vantagens e limitações da entrevista semiestruturada 

Os autores Albarello, Digneffe, Hiernaux, Maroy, Ruquoy e Saint-Georges (2005) 

apresentam e estudaram as vantagens e limitações da entrevista semiestruturada, tais como: 

Quadro 8:Vantagens e limitações da entrevista. 

Vantagens 

- Viabiliza a aquisição de dados sobre a realidade social. 

- Os dados podem ser quantificados e qualificados. 

- É uma técnica eficaz na angariação de resultados em pormenor. 

- Ajuda na captação das expressões não-verbais, como expressões corporais. 

- Não carece que o entrevistado saiba ler e/ou escrever. 

- Oferece flexibilidade para o entrevistador na realização das perguntas. 

Limitações 

- Os pareceres individuais do entrevistador podem influenciar as respostas. 

- Os custos e o tempo para o treino e a aplicação das entrevistas. 

- Falta habilitações ou capacidade para responder às questões. 

- Por vezes, o questionamento não é compreendido pela outra parte. 

- Apresentação de respostas falsas e incoerentes. 

- Falta de motivação para responder às perguntas. 

Fonte: Adaptado de Albarello et al. (2005). 

Partindo do Quadro 8, as entrevistas apresentam tanto limitações como vantagens, 

sendo a técnica mais utilizada em investigações científicas. Por isso, o entrevistador para 

diminuir as limitações tem que dedicar tempo e ter especial atenção no processo de 

construção da relação com os entrevistados: “o sucesso desta técnica depende 

fundamentalmente do nível da relação pessoal estabelecido entre entrevistador e 

entrevistado.” (Albarello et al., p. 119). 
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3.4. Justificação e relevância da escolha 

Segundo Creswell (2009) os critérios que levam à seleção desta abordagem são: (1) na 

implementação da abordagem - quando o investigador pondera qual é o método mais 

adequado. Para isso, deve fazer leituras e pesquisas; (2) priorização do método - deve existir 

um método com maior destaque para a investigação; (3) integração - quando se conjuga os 

dados recolhidos, deve-se possuir o cuidado de interligá-los; e, (4) perspetiva teórica - os 

métodos e metodologias de recolha devem ser claros e não surgirem de forma implícita. 

De outro ponto de vista, Morais e Neves (2007) salientam que quando se realiza uma 

investigação, o mais comum é apostar em metodologias de investigação e recolha de dados 

mais naturalistas e abertas (como os métodos qualitativos). Não obstante, tendo em conta os 

autores, a abordagem mista afasta a bifurcação entre abordagens naturalistas (método 

qualitativo) e abordagens racionalistas (método quantitativo). Exaltam isto porque a 

abordagem mista possibilita ao investigador recorrer às vantagens ou às limitações de uma em 

comparação com a outra. Resumindo, optou-se por esta abordagem por se tratar de um 

mecanismo de recolha de dados completo, onde existe a conjugação de dois métodos de 

investigação distintos, bem como porque segundo Morais e Neves (2007) garante rigor 

empírico e conceptual que não é possível ter quando se trabalha cada método de forma 

isolada.  

Ao analisar-se algumas das questões de investigação (cf. Quadro 1), é percetível que 

se teria que utilizar dois métodos de recolha de dados, ou seja, numa primeira fase e, para 

responder aos dois primeiros, ter-se-ia que aplicar a metodologia quantitativa (com os 

inquéritos por questionário) pois, pretende-se quantificar o número de assistentes sociais, de 

PPP e de horas de trabalho nas CPCJ. Por outro lado, a procura de respostas para os restantes 

objetivos específicos, a melhor opção seria a utilização da metodologia qualitativa, 

principalmente através da aplicação de entrevistas semiestruturadas. 

4.A recolha dos dados no campo empírico de investigação 

Procedimento de recolha de dados 

Produzir uma investigação científica impõe uma atitude ética por parte da 

investigadora, em particular na conexão com os sujeitos e entidades que participam na 

investigação. Antes de se esclarecer os diferentes processos de elaboração e aplicação dos 

métodos de investigação, importa destacar que a participação voluntária foi uma cláusula 
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obrigatória, assim como o consentimento livre e declarado dos intervenientes. Nesta 

investigação, teve-se o cuidado de seguir esta premissa através da realização formal de um 

consentimento informado13 e de reforçar este compromisso no contacto inicial com os 

intervenientes (reuniões e chamadas telefónicas com as CPCJ e entrevistas com os(as) 

assistentes sociais), Para além disso, foi sublinhado a autonomia de esclarecimento, a 

garantida de confidencialidade e anonimato, se assim o pretendessem. 

4.1. Da produção à implementação do inquérito 

A elaboração do inquérito por questionário 

Face aos objetivos esboçados, o inquérito foi construído segundo dados que fazem 

parte dos relatórios anuais de atividades das CPCJ. No entanto, como estes estão aportados ao 

nível nacional e neste caso o campo empírico da investigação cingia-se aos distritos de Vila 

Real e de Bragança, teve que se proceder à elaboração de um inquérito exclusivo. Da mesma 

forma, sustentou-se a construção do inquérito nos dois primeiros objetivos específicos 

presentes no Quadro 1. A título de exemplo, para contabilizar a presença e representatividade 

de assistentes sociais nas CPCJ, teve que se fazer uma caracterização do número total de 

representantes. Também para se compreender o número total de PPP do assistente social, teve 

que se solicitar a caracterização processual dos restantes representantes para se poder 

comparar os resultados. 

Na eleição das questões existiu o cuidado de serem redigidas numa escrita simples e 

clara, uma vez que, a administração do inquérito seria de forma direta (cf. Figura 13). Desta 

forma, introduziram-se questões como: (1) identificar o número total de assistentes sociais 

que constituem a CR das CPCJ; (2) quantificar o número total de representantes da CR; e, (3) 

indicar o número total de PPP por representante, para o ano de 2016. 

A execução do inquérito por questionário no campo empírico 

A concretização do inquérito é um procedimento que requer empenho, uma vez que, é 

o momento de contacto com os sujeitos. Se porventura, os primeiros contactos fossem mal-

executados, poder-se-ia colocar em causa toda a investigação, a ligação e confiança criada 

entre as partes. Desta forma, numa fase inicial, traçou-se um plano para a preparação e 

execução do inquérito, por forma a traçar as suas linhas orientadoras. 

                                                           
13 Cf. Anexo G e Anexo H. 
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Figura 15: Plano cronológico inicial de construção e aplicação do inquérito. 
 

 

 

 

Na Figura 15 é importante salientar, que o primeiro tópico ("Construir o inquérito”) 

apresentado na figura, corresponde ao subtítulo “A elaboração do inquérito por questionário”. 

Numa segunda situação, para estabelecer contacto com as 26 CPCJ dos dois distritos, a página 

da internet da CNPDPCJ foi uma ferramenta decisiva para o efeito. Nesta página constavam 

os contactos telefónicos, endereços de correio eletrónico e moradas das CPCJ.  

Por se tratar de um território disperso a melhor forma para estabelecer contacto foi 

através do endereço de correio eletrónico (terceiro ponto da Figura 15). No contato procedeu-

se à realização de uma carta de apresentação14, com um breve texto sobre o que se pretendia. 

De referir que, foi garantido a seriedade ética e deontológica que este género de trabalho 

exige, nomeadamente com o pedido de autorização junto do presidente de cada CPCJ, 

suportando a solicitação no artigo 89.º da LPCJ15. Para isso, anexou-se um consentimento 

informado16 e um documento assinado pela orientadora académica onde estava esclarecido 

que acompanhava a investigação. 

Para o caso das CPCJ que autorizaram e consentiram a participação no estudo, enviou-

se por correio eletrónico o formulário do inquérito. É interessante ressalvar que, em algumas 

das CPJC inquiridas, este inquérito teve que ser reformulado, após ter-se estabelecido as 

premissas essenciais. Todavia, após diversas tentativas existiram CPCJ que não responderam. 

Assim, e para garantir uma maior participação das CPCJ, procedeu-se ao envio de uma carta 

para a CNPDPCJ e outra para a Delegação do Norte da CNPDPCJ a solicitar informações 

para as questões apresentadas no inquérito por questionário17. 

                                                           
14 Cf. Anexo C. 
15 Art.º 89 – (Consulta para fins científicos). “1-A Comissão de proteção ou o tribunal podem autorizar a consulta dos processos por 
instituições credenciadas no domínio científico, ficando todos aqueles que lhe tiverem acesso obrigados a dever de segredo relativamente 

àquilo de que tomarem conhecimento. 2-A divulgação de quaisquer estudos deve ser feita de modo que torne impossível a identificação das 

pessoas a quem a informação disser respeito.”. 
16 Cf. Anexo D. 
17 Cf. Anexo E. 
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Para as CPCJ que responderam positivamente agradeceu-se a sua disponibilidade, 

sendo-lhes enviado o formulário do inquérito. Porém, existiram situações que antes de 

prestarem o consentimento, houve uma reunião com o presidente e/ou secretária da CPCJ. 

Estas reuniões serviram para a entidade conhecer a investigadora ou prestar explicações sobre 

o pretendido. No entanto, este processo foi complexo e demorado, porque as CPCJ retardaram 

responder às várias tentativas de contacto e existiram CPCJ que não responderam. Face à 

dificuldade sentiu-se a necessidade de se readaptar e reestruturar o plano inicial (cf. Figura 

15), para a seguinte configuração: 

Figura 16: Plano cronológico de preparação e execução do inquérito. 
 

 

 

 

 

 

 

A construção temporal apresentada na Figura 16 foge ao plano inicial (cf. Figura 15), 

pois teve que ser reajustado, por meio do desenrolar dos acontecimentos. De certa forma, este 

percalço tornou-se uma vantagem, na medida em que, “se pensou fora da caixa”. Conclui-se, 

portanto que não basta possuir uma linha temporal e cronológica estabelecida, visto que, pode 

conter falhas e surgir imprevistos.  

Desta forma, e para garantir o maior número de participações, teve que se encontrar 

alternativas tais como: (1) entrar em contacto com a Delegação do Norte18. Como resposta a 

Delegação do Norte emitiu um comunicado para as CPCJ esclarecendo, “Caras/os 

Presidentes. Reencaminho o email da Mestranda (…), solicitando a vossa colaboração sobre 

os dados que solicita, no âmbito do seu projeto de investigação de Mestrado em Serviço 

Social. Desde já agradeço a vossa colaboração”.19; (2) estabelecer contacto com a 

                                                           
18 Anexo G. 
19 Comunicado emitido pela Delegação do Norte de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. 
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27%

19%

54%

CPCJ colaborante

CPCJ não colaborante

CPCJ não respondeu

CNPDPCJ20- acabou por responder, explanando que naquele momento estariam com um 

número elevado de trabalho, enviando todas as informações no mês seguinte; (3) estabelecer 

contacto com as CPCJ através de pessoas que estão ou estiveram relacionadas. Esta situação 

aconteceu em dois momentos: uma com a presidente de uma CPCJ do distrito de Vila Real e 

outra, sucedeu num encontro entre IPSS, com um ex-membro de uma CPCJ do distrito de 

Bragança; e, outra estabeleceu-se contacto através de uma pessoa em comum, ao qual de 

imediato se prontificou para ser o elo de ligação entre as partes; e, (4) pesquisar nas páginas 

de internet das Câmaras Municipais e/ou páginas das CPCJ, informações que pudessem 

responder às questões do inquérito. Porém, mesmo utilizando diferentes estratégias para 

estabelecer contacto com as CPCJ, não se conseguiu obter resposta de todas (cf. Figura 17). 

Figura 17: Percentagem de participantes (CPCJ) na investigação. 

Partindo da Figura 17, apenas 27% CPCJ participaram na investigação e 54% não 

responderam às diversas solicitações endereçadas. Relativamente às “CPCJ não colaborantes” 

foram as que responderam aos contactos, no entanto não participaram no estudo. Como 

justificações para a sua não participação responderam o seguinte: “A CPCJ de (…) após ter 

analisado a sua solicitação para uma investigação de mestrado, informa que não tem 

disponibilidade neste momento (…).” (CPCJ22); mas no que diz respeito ao seu objeto de 

estudo não estamos de facto em condições de aceitar e acolher a nossa participação no 

mesmo. (…). (CPCJ21). 

Tendo como suporte as declarações pronunciadas, poder-se-á considerar que nestes 

casos o trabalho dentro de uma CPCJ é tão absorvente, desgastante e avultado que não têm 

tempo para colaborar com investigações, mesmo sendo a sua vontade participar.  

                                                           
20 Anexo G. 
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4.2. Do acesso às fontes à preparação e aplicação da entrevista semiestruturada 

A construção da entrevista ocorreu após leitura e análise bibliográfica sobre o tema. 

Posteriormente, foram estabelecidos os objetivos para a sua realização, ou seja: (1) captar as 

opiniões de assistentes sociais que trabalham nas CPCJ; (2) perceber qual é a sua importância 

na CPCJ; (3) quais são os constrangimentos sentidos no exercício destas funções; e, (4) quais 

são as estratégias de gestão processual em função do seu horário disponível. 

Desta forma, a preparação do guião de entrevista21 foi baseado em pontos que levarão 

o entrevistado a debater e refletir sobre os tópicos indicados. De ressalvar que, o guião serviu 

para orientar os assuntos mais importantes a discutir. Assim sendo, a sua construção incluiu 

pontos como: (1) como e quando integrou a CPCJ; (2) funções, tarefas e responsabilidades 

assumidas na CPCJ; (3) relação profissional com a restante equipa; (4) surgiu, em algum 

momento, falta de tempo para trabalhar nos PPP; e, (5) a visão dos outros (sociedade e 

instituições) face ao trabalho do(a) assistente social na CPCJ. 

Seleção da amostra e aplicação da entrevista 

Na aplicação da entrevista, a seleção da amostra ocorreu através de informações 

disponibilizadas pelos contactos estabelecidos com as CPCJ. Explicando, às CPCJ que 

aprovaram e colaboraram com esta investigação foi-lhes solicitado o contacto, se possível, do 

assistente social que faz parte da sua equipa. Nessa solicitação, constavam o nome do 

assistente social, os números de telemóvel e o endereço de correio eletrónico. Por isso, a sua 

seleção foi aleatória não existindo interferência da investigadora na escolha da amostra. Das 

informações disponibilizadas, foram entrevistados três assistentes sociais. 

Do ponto de vista prático, importa partilhar o processo de entrada no campo empírico 

da investigação. Desta forma, estabeleceu-se contacto com os/as assistentes sociais que 

consentiram disponibilizar os seus dados pessoais. Nesse contacto enviou-se uma carta mais 

um consentimento informado22. De ressalvar que, os primeiros contactos e posteriores 

diálogos foram estabelecidos por meio do endereço de correio eletrónico ou por telefone. 

Com a resposta positiva dos assistentes sociais, procedeu-se à marcação das entrevistas, ou 

seja, local, hora e dia. Todas foram realizadas presencialmente sendo, num primeiro 

momento, aplicada a um assistente social para verificar a exequibilidade das questões e da 

abertura de resposta.  

                                                           
21 Cf. Anexo I. 
22 Cf. Anexo H. 
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Na aplicação das entrevistas, duas foram realizadas na sede da CPCJ que trabalhavam. 

No início foi esclarecido todos os trâmites, bem como fora solicitado para a sua gravação. 

Sobre a gravação existiu uma recusa por parte dos entrevistados, alegando receio de serem 

utilizados noutras situações e que poderia colocar em causa a posição na sua instituição. 

Portanto, recorreu-se a um diário de campo, solicitando em alguns momentos a repetição de 

respostas. No final da entrevista (muitas vezes, num banco de rua, ou no banco do autocarro), 

para não se perderem informações, registavam-se as respostas não ortografadas, sentimentos 

passados pelo entrevistado, acrescentar comentários e pontos a retratar noutras entrevistas. 

Ambas foram realizadas no período da tarde, sendo que numa delas existia outro elemento na 

sala da realização da entrevista. A terceira entrevista foi efetuada no gabinete de trabalho. Dos 

assistentes sociais, entrevistados um deles quando se entrou no local da entrevista estava a 

realizar diligências com outra entidade sobre um PPP que acompanhava. A outra estaria a 

registar informações dos PPP e, a terceira estava no seu gabinete a trabalhar. 

Comparativamente ao enquadramento emocional da realização das entrevistas, 

existiram vários sentimentos presentes desde tristeza como, por exemplo, quando se falou se 

sentiu falta de tempo para acompanhar os seus PPP. E outros como surpresa por não estarem 

preparados para aquelas questões; de positivismo relativamente à melhoria das situações 

menos positivas que possam ter o sistema; e, de ânimo e encorajamento para terminar a 

investigação. 

Em sinopse 

Neste capítulo apresentou-se a questão de investigação e os objetivos de investigação 

mais específicos. No SPCJR em Portugal poderão existir algumas lacunas, como a falta de 

apoios técnicos ou ausência de tempo dos comissários pois, são elementos cooptados e/ou 

“emprestados” por outras entidades. 

No tocante aos dados contidos nos dois mais recentes Relatórios Anuais de Atividades 

das CPCJ, é consensual que existem falhas nesta entidade de segunda linha. Alguns dos 

principais aspetos a apontar englobam assuntos como a ausência de áreas científicas que são 

essenciais para o bom desenvolvimento das CPCJ, ausência de reconhecimento do trabalho 

efetuado pela CPCJ por parte das restantes entidades e da comunidade, em geral. 

Os distritos de Vila Real e de Bragança foram os escolhidos como o campo empírico 

para a realização da investigação. Por se tratar de dois territórios periurbanos, com 
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características semelhantes, por estarem localizados no interior norte de Portugal e por 

estarem geograficamente próximos da residência da investigadora, foram alguns dos motivos 

que levaram à sua eleição. Desta forma, as CPCJ destes distritos foram o objeto de estudo em 

conjunto com os assistentes sociais que trabalham lá. Sobre o campo empírico acrescenta-se 

que a cobertura de CPCJ nos dois é de 100%, tendo 3% de PPP do total nacional. 

Comparativamente, à metodologia de investigação a abordagem mista abarca a 

conjugação de um método quantitativo com um método qualitativo, o que expressa uma maior 

amplitude no momento da recolha e tratamento de informações. Neste caso em particular, a 

aplicação de entrevistas semiestruturadas e de inquéritos por questionário serão as duas 

técnicas utilizadas para obtenção de dados nesta investigação.  

Por último, a aplicação dos procedimentos de recolha de dados, tiveram as suas 

dificuldades, no entanto encontraram-se estratégias de resolução dos problemas. De destacar, 

a utilização de informantes-chave, como a CNPDPCJ e indivíduos que serviram de ponte 

entre as partes.  
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CAPÍTULO II – PORTUGAL E O SISTEMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO 

O Capítulo II abordará a construção e estado atual do SPCJR em Portugal. O mesmo 

tem sofrido alterações nos últimos anos fruto das transformações ocorridas na sociedade, nas 

políticas dos Estados e nos paradigmas familiares. Com a passagem do séc. XX para o séc. 

XXI e com a nova ordem global assente e paradigmas de globalização e neoliberalismo, a 

sociedade tradicional alterou-se e o SPCJR também. Recuando um pouco, o grande passo 

neste sistema aconteceu com a Revolução Industrial e com influências estrangeiras. 

Nesta perspetiva, as CPCJ estiveram assentes no quadro das reformas do Estado, 

estando concordes em princípios que procurem colmatar as situações de perigo e/ou risco. 

Esta entidade conta com o apoio de profissionais que são cooptados de outras entidades para 

prestar serviços de gestor de processos. Enquanto gestores de processos, estão assegurados 

pela lei e pela permanente articulação com outras ECMIJ. No entanto, tudo tem fragilidades, 

falhas e insucessos. Para alguns autores é bastante claro que isto acontece por causa do risco 

social incitado pela globalização e pelas influências do “New Public Manageralism”. De certa 

forma, o Estado tem vindo a demitir-se das suas funções de zelador do bem-estar global dos 

seus cidadãos, entregando essa responsabilidade às organizações do terceiro setor (por 

exemplo, IPSS). 

Para finalizar, mas não menos fundamental, é necessário falar sobre a história do 

nascimento das CPCJ, a distinção entre perigo e risco, a forma com estão organizadas, 

estruturadas e como é realizado o seu trabalho.  
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1.O sistema de proteção infantojuvenil em Portugal: Do passado ao presente 

1.1. A construção social do conceito de criança 

A sociedade está em constante construção, visto que, ao longo do seu percurso 

histórico existiram particularidades que se desfizeram, outras que se renovaram ou que se 

criaram. Giddens (2000) retratou esse tema explicando que com o virar do século (séc. XX 

para XXI) alteraram-se as relações familiares e os seus papéis na sociedade (deixou de estar 

entregue à mulher as tarefas domésticas e cuidar dos filhos). Não sendo indiferente ao que se 

estava a passar, o conceito de criança reestruturou-se. Para Gamba (2001) a evolução deste 

conceito proporciona o entendimento do desenvolvimento das sociedades na procura da 

proteção, contra todos os comportamentos que inviabilizam o progresso harmonioso desta. 

A literatura não divulga com exatidão o advento do conceito de criança porém, 

segundo Sousa, C., Teodósio e Teixeira (2006) na Antiguidade, o infanticídio não era crime, 

por isso, quem o executava não era condenado. Vocábulos como espancamento, violação, 

abandono e assassinato eram normais, no entanto atualmente são atos impraticáveis. Segundo 

Gamba (2001) na Antiguidade a sociedade era bastante religiosa, fazendo-se acreditar que o 

mau trato perpetrado à criança traria regalias para a família. Mais tarde, na Época Medieval, a 

criança era considerada um miniadulto, acabando por participar, vestir e comportar-se como 

tal. Com o passar dos séculos, a criança foi obtendo estatuto para o Estado, para a sociedade e 

para a família, provocado pelos avanços de matérias científicas sobre o assunto. O Quadro 9 

enobrece alguns dos marcos históricos na evolução da preocupação com os direitos das 

crianças e do seu bem-estar. 

Quadro 9:Principais datas e conceitos na construção da noção de criança. 

Ano Principais acontecimentos 

1860 
Ambroise Tardieu observou que as fraturas que as crianças tinham não eram recentes tal 

como os pais afirmavam, levantando algumas suspeitas sobre possíveis maus-tratos. 

1874 

Na cidade de Nova Iorque, houve um caso de uma criança que foi vítima de espancamento, 

abundantemente mediatizado. A partir daqui fundou-se a primeira organização que 

procurava proteger as crianças a “Society for Prevention of Cruelty to Children”. 

1965 
O conceito de mau trato foi revisto, passando a ser considerado todo o tipo de violência 

contra a criança, acrescentando conceitos de violência psicológica, emocional e sexual. 

1975 
O Comité Nacional dos Estados Unidos da América para a Prevenção dos Maus Tratos à 

Criança acrescentou à definição de maus-tratos, sendo os atos de violência não acidentais. 

1981 
A Organização Mundial de Saúde enquadrou os maus-tratos a crianças no âmbito da 

violência familiar. 

Fonte: Adaptado de Gamba (2001). 
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Ao retratado no Quadro 9 pode-se acrescentar a Declaração Universal dos Direitos das 

Crianças (em 1959) e a Convenção sobre os Direitos da Criança (em 1989), sendo para 

Carvalho (2016) um marco oportuno para o reconhecimento internacional da criança. No ano 

de 1976, segundo dados da autora, a Assembleia Geral das Nações Unidas anunciou que 1979 

seria o ano internacional da criança, com o objetivo de propagar os seus interesses e 

consciencializar os cidadãos para as suas carências. Em virtude do que foi mencionado, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança acabou por ser aceite e retificada pela maioria dos 

países, consumando Portugal a sua adoção em novembro de 1990. A partir daqui, segundo 

Silva, L. (2001) os hábitos e a forma de viver em família alteraram-se, desenvolvendo um 

sentimento afetuoso e de preocupação com a segurança, saúde, bem-estar e educação dos 

elementos mais novos da família. 

1.2. O sistema de proteção em Portugal: Breve enquadramento histórico e suas 

influências estrangeiras 

No ponto precedente expressou-se que o conceito de criança não fazia parte dos 

vocábulos, muito menos do quotidiano familiar. Mas, isso alterou-se muito por causa do 

aumento do debate em torno do assunto, da publicação de diplomas legais (como a 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças) e do esforço dos Estados e das sociedades 

para inverter a situação. 

Sobre o assunto, Almeida, A., André e Almeida, H. (1999) apontam alguns aspetos 

essenciais, nomeadamente (1) a temática dos maus-tratos surgiu na década de 80 quando a 

sociedade se confrontou com essa situação; (2) no ano de 1983 foi inaugurado o Instituto de 

Apoio à Criança (IAC); (3) 1984 foi o ano em que surgiram os primeiros núcleos de apoio à 

criança maltratada em contexto hospitalar; (4) a publicação da lei de 1911, ou seja, Lei de 

Proteção à Infância; (5) em 1962, a publicação da Organização Tutelar de Menores (OTM), e, 

(6) a revisão da OTM, em 1978. 

Os primeiros passos do SPCJR remontam ao ano de 1911, com a criação da primeira 

Lei de Proteção à Infância, n.º 189/91, de 27 de maio. Segundo Ferreira, L. (2009) esta lei 

corrobora a situação social, política e económica do país, pois era nítido qual era o sistema 

vigente (ou melhor, os poderes legislativos, executivos e judiciais estavam centrados no 

Estado e existia divisão das classes sociais). Com a publicação desta lei surgiram os primeiros 

tribunais de menores. Estes, para Ferreira, L. (2009) executavam a função de proteção das 
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crianças e/ou jovens contra todas as formas que os pudessem colocar em perigo e usufruíam 

de competência para a preparação da introdução na vida ativa. Mais tarde, (década de 60 do 

séc. XX) com o desenvolvimento da OTM e com o contexto português mais descentralizado 

(pois, ocorrera a distribuição dos poderes do Estado pelos órgãos de poder legislativos, 

executivo e judicial) há uma mudança no formato de atuação dos tribunais. Os mesmos 

passaram a ter competência para intervir em casos de matéria criminal, através da aplicação 

de medidas de prevenção. 

O terceiro passo neste processo datado de 1978 foi a retificação da OTM pelo D-L n.º 

314/1978, de 27 de outubro. Segundo D-L n.º 314/1978; Ferreira, L. (2009) com esta 

retificação, os tribunais de menores passaram a proteger os direitos das crianças e/ou jovens 

com o uso de medidas tutelares relacionadas com a educação, assistência e deixaram de 

possuir a exclusividade para aplicar medidas. Na década de 80 (séc. XX) a intervenção na 

infância e/ou juventude dispara, em razão da criação de respostas que não estavam 

diretamente relacionadas com o Estado, isto é, do terceiro setor (iniciativas privadas). Com 

base em Ferreira, L. (2009) criaram-se as Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS), as linhas telefónicas de auxílio aos indivíduos e as CPM. Um novo impulso ocorreu 

no sistema português, sobretudo nas equipas multidisciplinares pois, passou a ser envolvido 

no plano curricular de formação dos magistrados. 

Em meados de 1998, e face à emergência de novas carências sociais, o SPCJR sofreu 

uma reforma que, para Ferreira, L. (2009) passou pela desvinculação entre crianças e/ou 

jovens infratores e crianças e/ou jovens em risco: os primeiros estavam ao encargo do 

Ministério do Trabalho e da Segurança Social; e, os segundos estavam à responsabilidade do 

Ministério da Justiça. No seguinte ano, é publicada a Lei n.º 147/99, de 1 de setembro a 

LPCJ23. Esta lei tinha como objetivo a promoção dos direitos e proteção das crianças e/ou 

jovens que estivessem em situações de perigo, sendo o diploma legal que persiste até aos dias 

de hoje, apenas existindo alguns reajustes ao longo dos tempos (cf. Quadro 10). 

 

 

 

 

 

                                                           
23Lei de Proteção de Crianças e Jovens. 
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Quadro 10: Alterações na LPCJ desde a sua primeira promulgação. 

Designação da Lei Principais alterações 

Lei n.º 21/2003, de 

22 de agosto 

- Ergue-se uma nova alínea no art.º 3, sendo enunciado que a criança se 

encontra em situação de risco mesmo estando aos cuidados de terceiros. 

- As medidas passam a ter duração máxima de seis meses, sendo revistas no 

terceiro mês (art.º 37). 

- Surge um novo princípio, no art.º 4 “primado da continuidade das relações 

psicológicas profundas”. 

Lei n.º 142/2015, de 

8 de setembro 

Especificaram os instrumentos de intervenção: 

- A CPCJ deixa de ter intervenção direta em PPP com a problemática de 

abusos sexuais24, negligência parental grave25 ou maus-tratos físicos26, 

devendo ser comunicado imediatamente ao Ministério Público (MP). 

- As CPCJ têm que ter um livro de reclamações. Caso haja alguma deve ser 

remetida para a CNPDPCJ para a sua posterior apreciação (art.º 13 -B). 

- Alteração de Comissão Nacional para a Proteção de Crianças e Jovens em 

Perigo, para Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção 

das Crianças e Jovens. 

Lei n.º 23/2017, de 

17 de maio 

- A idade máxima de intervenção é alargada até aos 25 anos, desde que 

sejam estudantes ou estejam em formação profissional (art.º 5 da LPCJ). 

Lei n.º 26/2018, de 5 

de julho 

- Regularização do estatuto e intervenção das CPCJ de crianças e jovens de 

nacionalidade estrangeira que estejam acolhidas por instituições do Estado 

ou igualadas. 

- Em situações de crianças e/ou jovens de nacionalidade estrangeira que 

estejam acolhidas em instituições do Estado, deve iniciar-se o processo de 

legalização da sua residencial, pois beneficiam do estatuto de residentes.  

Fonte: Adaptado de Lei n.º 26/2018; Lei n.º 23/2017; Lei n.º 142/2015, Lei n.º 21/2003; Lei n.º 26/2018. 

Nas últimas décadas, as condições de vida das crianças e/ou jovens melhoraram 

consideravelmente, particularmente desde a criação da LPCJ em 1999. No entanto, para 

Torres (2008); Ferreira, L., 2009) este ponto pode ser paradoxal, em consequência dos 

avanços desiguais, ou seja, aumentou o número de indivíduos em situação de exclusão social 

e dilatou as expectativas dos cidadãos face às várias respostas sociais existentes. Na visão do 

dos autores referidos é um aspeto paradoxal porque os resultados esperados pelas políticas 

sociais implementadas não são os reais, na medida em que, aumentaram o número de 

cidadãos a requerem auxílio, mas não se aumentaram as verbas financeiras e os recursos 

técnicos. 

                                                           
24 Utilização da criança por um adulto para satisfazer os seus desejos sexuais (CNPDPCJ, s.d.c). 
25Situação em que a criança e/ou jovem não vê as suas necessidades básicas e a sua segurança atendida. Sendo ela grave, coloca em risco 

severo a vida da criança e/ou jovem (CNPDPCJ, s.d.c). 
26Podem ser de diferentes formas desde maus-tratos psicológicos ou maus-tratos físicos. O primeiro é definido como a não tomada de 

consideração das crianças por parte dos adultos, sobretudo as relacionadas com a sua autoestima e relação interpessoal. A segunda é a ação 

não acidental perpetrado por um adulto com o objetivo de causar danos físicos (CNPDPCJ, s.d.c). 
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Tribunal

CPCJ

EPL: escolas, PSP, GNR, Segurança 
Social, APAV, hospital, centros de 

saúde)

Compendiando, atualmente o SPCJR português está assente num princípio de 

subsidiariedade (cf. alínea k) do art.º 4 da LPCJ27), em que a sua estrutura é de forma 

piramidal (cf. Figura 18). Na base surgem as entidades de primeira linha (EPL como, por 

exemplo, centros de saúde, escolas, ação social, polícia de segurança pública e IPSS). 

Segundo a Associação de Apoio à Vítima (APAV, 2011) estas estão num primeiro nível, pois 

são afamadas como as mais próximas das crianças, dos jovens e das suas famílias. Quando 

são esgotados todos os recursos para eliminar o perigo, o processo é transferido para a CPCJ. 

Esta, com base na CNPCPCJ (2011) poderá intervir, de igual forma, quando recebe 

sinalização28 de terceiros. 

Para a APAV (2011); CNPDPCJ (2011); art.º 68 da LPCJ, numa posição superior 

surge o MP, que intervêm quando: (1) não há CPCJ instalada no município de residência da 

criança e/ou jovem; (2) a CPCJ não possuí os meios satisfatórios para colocar a criança e/ou 

jovem em segurança, eliminando o perigo; (3) não é dado ou é retirado o consentimento para 

a intervenção da CPCJ, quer do jovem ou da sua família; (4) passado 6 meses desde o seu 

conhecimento, a CPCJ não deliberou nenhuma medida a aplicar; e, (5) quando considera que 

a medida aplicada não é apropriada. A diferença entre estes dois últimos níveis é que a CPCJ 

trabalha com o consentimento dos pais e jovens e o tribunal não necessita disso para intervir. 

Mais se informa que, a CPCJ quando necessita de esclarecimentos ou outras situações têm a 

comissão nacional para se apoiar. 

Figura 18: Intervenção subsidiária no perigo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNPDPCJ (2011, p. 77) 

                                                           
27 Princípio da Subsidiariedade – “a intervenção deve ser efetuada sucessivamente pelas entidades com competência em matéria da infância e 

juventude, pelas comissões de proteção de crianças e jovens e, em última instância, pelos tribunais.” (LPCJP) 
28 Para a CNPDPCJ (2011) deve constar na ficha de sinalização o seguinte: (1) dados de identificação, como nome, idade, sexo e residência; 

(2) aclarar qual é a situação de risco que está a ser sinalizada, incluindo o contexto e a duração dos mesmos; (3) dados sobre a família e o 

contexto onde reside; (4) estratégias de intervenção já efetuadas caso já tenha sido acompanhada por uma ECMIJ. 

Com a família 

(consentimento 

da família) 

Com a família 

(consentimento e não 

oposição da criança) 

CNPDPCJ MP 
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Não obstante, o SPCJR português ostenta algumas fragilidades, que para Ferreira, L. 

(2009) passam pela: (1) redução da subjetividade nas situações de perigo, criando maior 

objetividade na intervenção; (2) a teoria científica expõe pontos positivos, mas ao nível 

operativo existem graves omissões, especialmente na intervenção precoce; (3) o SPCJR está 

assente no voluntariado e na disponibilidade dos profissionais e das instituições. Daí a 

importância da profissionalização das CPCJ, onde cada uma tem autonomia para contratar; e, 

(4) existem situações de encaminhamentos para o MP que acabam por regressar para as CPCJ 

e situações que poderiam ser trabalhadas pelas EPL que são sinalizadas às CPCJ. Sobre o 

ponto 4, Ferreira, L. (2009) exemplifica o que experienciou no seu estudo: argumentou que 

existem crianças provenientes de famílias de baixos rendimentos e de famílias problemáticas 

que não tinham o apoio necessário do Estado. Isto acontecia porque chegavam sinalizações às 

CPCJ que desde o começo exigiam uma intervenção precoce das EPL. Para o autor, esta 

situação reflete-se numa inversão da pirâmide da subsidiariedade, já que, na base da pirâmide 

não existem recursos humanos suficientes para responder a todas as problemáticas. Assim, os 

processos são transferidos para os outros degraus, o que acaba por atulhar as instâncias 

superiores com PPP que poderiam ser resolvidos precocemente, deixando-os libertos para 

trabalhar situações de maior complexidade. 

A construção do sistema de proteção: influências estrangeiras 

O SPCJR português foi inspirado nos pilares e princípios internacionais, exemplo 

disso surge a adoção da Convenção dos Direitos da Criança por Portugal. Segundo a UNICEF 

(2004) nesta Convenção (art.º 1 e 2) os Estados que a adotarem devem: (1) defender o 

interesse superior da criança; (2) respeitar a liberdade de expressão e a vida privada da 

família; e, (3) proteger as crianças e/ou jovens sob todas as formas de risco. Em harmonia 

com Ferreira, L. (2009) outra influência foi o Concelho da Europa de Tempere (na Finlândia). 

Este Concelho “recomendou o intercâmbio das melhores práticas, o desenvolvimento de uma 

rede de autoridades nacionais em matéria de prevenção da criminalidade, apontando como 

prioridade a delinquência juvenil, a criminalidade urbana e a ligada à droga.” (p. 113). Sobre 

o assunto em subtítulo, o autor destaca a Carta Europeia Social, pois cooperou para o esboço 

do SPCJR, ficando estabelecido os limites de atuação do Estado e das ECMIJ. 

Ao nível Europeu, a década de 80 foi marcada por algumas transformações que 

acabaram por influenciar o SPCJR o que, para Ferreira, L. (2009) passaram pela publicação 

das “Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração de Menores”, também 
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conhecidas por “Regras de Beijing”. Face à publicação, os Estados-Membros tinham que 

difundir as políticas sociais relacionadas com o bem-estar da família, da criança e do jovem e 

autorizarem a criação de novas respostas que possibilitassem o seu desenvolvimento saudável 

(pp. 109-110). 

Ainda assim, a grande influência veio dos lados de França e de Inglaterra. Em 

Inglaterra, o assunto remete para 1904. Neste ano, e segundo Ferreira, L. (2009), houve a 

transladação de competências e responsabilidades do Estado para as autoridades locais. A 

cada município era atribuído a competência de intervir juntos dos pais e da família que 

colocassem a criança e/ou jovem em perigo, como também tinham o direito de retirá-los, caso 

se justificasse. Quatro anos mais tarde (1908), e já com a implementação do Estado 

Providência29, o SPCJR alterou-se, passou de um protótipo mais protetor para um que aposta 

na prevenção. Com a lei concebida neste ano, elevou-se em Inglaterra os primeiros tribunais 

de menores. Em 1989, foi criada a lei de proteção à criança e jovem, sobrepondo-se às 

políticas existentes. Para o autor, no final deste século (séc. XX), é que apareceu 

verdadeiramente a preocupação com o bem-estar da criança, motivado pelas pressões sociais e 

económicas existentes na época. Também o grande desenvolvimento do número de 

campanhas de promoção e sensibilização dos direitos, levados a cabo por instituições 

filantrópicas, ajudou na sua construção e afirmação. 

Quanto à influência francesa, Ferreira, L. (2009) destaca o enunciado no preâmbulo da 

Constituição, acabando por ser competência do Estado e da sociedade lutar pela defesa dos 

direitos dos cidadãos, bem como das crianças e dos jovens. Em França, a grande reviravolta 

ocorreu em 1969 com a promulgação da lei que proporcionou o envolvimento da dimensão da 

prevenção no agir diário dos profissionais. Com estas transformações, dá-se a ascensão de 

novos sistemas de proteção, alicerçados nos modelos sociais educativos, visto que, se 

desejava retirar as crianças do seu contexto natural de vida. Assim, para o autor no SPCJR 

deveriam estar presentes que, (1) a intervenção necessitaria ser efetuada concomitantemente 

com a família que estivesse em situação de vulnerabilidade; (2) dever-se-ia apostar na 

prevenção primária, secundária ou terciária; e, (3) afirmar uma ação social global 

descentralizada, ou melhor, avivar as equipas multidisciplinares e interdisciplinares. Mais 

tarde, veio a confirmar-se que a aposta numa ação social global descentralizada tinha os seus 

                                                           
29Surgiu com os impactos da II Guerra Mundial (1939-1945), ou seja, com a memória da desgraça e desemprego incitado pela anterior guerra 

e com o desenho de um crescimento económico sustentado em teorias económicas keynesianas. Inicialmente, segundo Caeiro (2008), estava 
ajustado em premissas como, a estabilização dos ciclos económicos e do mercado de trabalho, a nacionalização dos serviços de saúde e de 

educação.  
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riscos. Então, já próximo do final do séc. XX, passou a existir um “modelo de intervenção 

baseado nas noções de territorialidade, de globalização e de democratização da ação social.” 

(p. 118). 

Já com a efetiva implementação do Estado Providência estabeleceu-se 

verdadeiramente um SPCJR um pouco por toda a Europa. Portugal, não sendo alheio e 

recebendo as interferências europeias aumentou a sua preocupação neste âmbito. Portanto, 

acabou por consumar a redução da intervenção do Estado nesta temática, em detrimento da 

autonomização do SPCJR, da rede local e da sociedade. Em meados da década de 70 (séc. 

XX) ocorreu o grande “boom” neste sistema, aumentando a preocupação da integração de 

indivíduos com competência técnica em equipas multidisciplinares. 

Para finalizar, se se fizer uma comparação dos sistemas de Portugal, França, 

Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Itália, Canadá e os Estados Unidos da 

América, pode-se enunciar que estão assentes num sistema misto. Com isto Ferreira, L. 

(2009), tenta aclarar que em todos estes países o sistema está assente em dois eixos fulcrais. 

Se por um lado, há um sistema administrativo, por outro lado, há um sistema judicial. 

Portugal está a descair mais para o modelo judicial, por esse motivo, é que antes de ocorrer a 

intervenção na CPCJ, os responsáveis pelo menor têm que assinar uma declaração de 

consentimento. 

Críticas ao SPCJR lusitano 

Apesar das tentativas para melhorar o sistema, existem algumas reticências sobre a sua 

viabilidade por parte de alguns autores como, por exemplo, Ferreira, L. (2009); Gupta e 

Blewett (2007); Hodgkin (2002); Lonne et al. (2013); Martin e Healy, J. (2010). Pringle 

(1998, como citado em Ferreira, L., 2009). Os autores esclarecem que existem dúvidas sobre 

a aplicabilidade e viabilidade destas medidas, pois do ponto de vista prático, houve uma 

redução de recursos, meios e técnicos a trabalharem diariamente e de forma permanente na 

infância e juventude. Por outro lado, defendem que a reforma no sistema resultou num 

aumento das jornadas de trabalho, sendo excessivamente complexas, pesadas e acarretando 

sentimentos de incerteza, ansiedade, baixa autoestima e altos índices de conflitos. 

Apesar dos esforços do Estado e dos profissionais para minimizar essas 

consequências, Connoly (2009); Lonne et al. (2013); Pelton (2008) defendem que, quanto 

maior for o risco, as incertezas e falhas apresentadas, maiores serão as tentativas para 
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aperfeiçoá-lo o que, poderá acarretar transformações mais gerencialistas e administrativas 

(conhecidas por “New Public Management”). Por outro caminho, segundo afirmações de 

Carvalho (2016), de certo modo “O Estado demitiu-se das suas funções sociais e imputou a 

responsabilidade pela satisfação das necessidades e pelo risco social aos indivíduos e às 

organizações não lucrativas e privadas.” (p. 94). 

2.Enquadramento histórico, organizacional e institucional das CPCJ 

2.1. História e raízes da CPCJ 

O percurso histórico das CPCJ, defendido por Sousa et al. (2006), remonta a 1911 com 

criação em Lisboa e no Porto, das CPM Pervertidos ou em Perigo. O seu principal objetivo 

era a concretização de questionários sobre as circunstâncias sociofamiliares e económicas do 

jovem e/ou criança. Em 1978, passam a ser designadas somente de CPM e estevam 

relacionadas com os progressos da sociedade e do Estado. Definindo, as CPM para a 

CNPDPCJ (s.d.a) eram dispositivos gestores sob a alçada do Ministério da Justiça. No 

entanto, em 1991 com o D-L n.º 189/91, de 17 de maio passaram a ser encaradas como 

instituições autónomas que obravam reunido das comunidades. Com a aprovação da LPCJ, 

em 2001 passaram a designar-se por CPCJ. 

Com a LPCJ em vigor, no número 1 do art.º 2, a CPCJ é definida com uma entidade não 

judicial e emancipada, tendo como desígnio a promoção dos direitos das crianças e/ou jovens 

e acautelar ou anular as situações de perigo. Normalmente, cada CPCJ exerce funções no 

município onde tem sede, no entanto segundo o art.º 15 da LCPJ, poderá existir, caso se 

justifique, mais do que uma CPCJ instalada. Por sua vez, segundo o art.º 79 da LPCJ a 

residência da criança e/ou jovem é que demarca qual é a CPCJ competente para a sua 

intervenção. Se porventura a criança e/ou jovem alterar a sua morada, o PPP só se transfere 

para outra CPCJ passados três meses (número 4, do art.º 79 da LPCJ). Para terminar, estas 

têm legalidade de intervenção quando as EPL/ECMIJ não detiveram aptidão para afastar ou 

extrair o perigo da criança e/ou jovem (art.º 9 da LPCJ) e quando estão em situação de perigo. 

2.2. Conceito de perigo Vs. Conceito de risco: Esclarecimento e definição 

Os conceitos de risco e perigo já existiam na sociedade, no entanto com todas as 

transformações que esta sofreu aumentou o seu significado. Ora vejamos, segundo Giddens 

(2000); Silva, L. (2001): (1) a sociedade tornou-se individualista e altamente competitiva; (2) 

homens e mulheres trabalham todos os dias fora de casa, chegando mesmo a possuir dois 
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empregos; e, (3) existe precariedade laboral, baixos salários, elevados índices de pobreza e 

vulnerabilidade social; Também o fenómeno da globalização contribui para as situações de 

perigo e/ou risco, uma vez que, segundo Carvalho (2016); Zaverisek, Rommeslacher e Staub-

Bernasconi (2010) aumentaram os problemas sociais, as desigualdades entre indivíduos, 

grupos e comunidades, conduziram à debilitação económico dos Estados e ao 

desenvolvimento do neoliberalismo30.  

As situações retratadas no parágrafo anterior podem conduzir ao perigo e /ou risco. 

Mas o que interessa destacar é que, estes conceitos até podem ser apresentados com 

sinónimos, todavia a literatura é bastante clara, fazendo distinção entre ambos. De acordo com 

CNPDPCJ (s.d.b); Direção Geral da Saúde (DGS, 2011); Penha (1996); Sousa, T. e Carvalho 

(.2015) as situações de risco, são aquelas que ameaçam o bem-estar físico, psicológico e 

emocional, colocando em causa os direitos das crianças e/ou jovens. Estas poderão ser 

consequência das particularidades biológicas, psicológicas, sociofamiliares e por défice de 

satisfação das necessidades, o que acaba por determinar o desenvolvimento saudável. Estão 

intrinsecamente relacionados com os percursos de vida, aprendizagens, comportamentos e 

falta de momentos positivos. Neste género de situações a intervenção, segundo a APAV 

(2011) passa pelo esforço de debelar o risco através de respostas de suporte à família (cf. 

ponto 2.3. do Capítulo II). 

Uma situação de perigo pode não ser propiciada por uma situação de risco, isto é, para 

existir uma situação de perigo pode somente ser instigado por um período de crise como, por 

exemplo, o divórcio dos pais. De outro ponto de vista, as situações de perigo são definidas 

pelo art.º 3 da LPCJ; CNPDPCJ (s.d.c) como sendo as situações de abandono, maus-tratos 

físicos e/ou psicológicos, não receberem os cuidados necessários ao seu desenvolvimento, 

exposição a modelos de comportamentos desviantes, abuso sexual, estar entregues a si 

próprios ou aos cuidados de terceiros e exercerem atividades desadequadas para a sua idade. 

Se, por esse motivo, as situações de perigo não impuserem uma intervenção de urgência, o 

PPP segue os trâmites normais (cf. Capítulo III, ponto 2.1.). Por outro lado, se a situação for 

apresentada com carácter de urgência é acionado de imediato o art.º 91 da LPCJ31. 

                                                           
30 Este paradigma está assente em premissas de eficiência do sistema em detrimento de um serviço de qualidade, relaciona gestão, controlo e 

quantificação dos resultados. No entanto, está a contribuir para o desinvestimento na saúde, na educação e na segurança social, incentivando 

os indivíduos a procurarem respostas no setor privado ou terceiro setor (Megales, 2006). 
31 Com base no art.º 91 da LPCJ, a CPCJ pode intervir, sem prévia assinatura do consentimento “Quando exista perigo atual ou iminente para 

a vida ou integridade física da criança ou do jovem e haja oposição (…)”. 
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Investigar a realidade Agir sobre a realidade Monitorar a ação

Dar conhecimento dos 
resultados aos 

intervenientes no PPP

Planear o plano de 
intervenção (PI)

Envolver todos os 
interessados no PPP

2.3. Estrutura, organização e trabalho produzido pelas CPCJ 

A organização interna da CPCJ, ou de outra instituição, é comparável por Cunha, M. 

Cunha, R. e Cardoso (s.d.) ao esqueleto humano, ou melhor, é o que desencadeia os 

comportamentos dos indivíduos que nela trabalham. Para os autores a organização interna de 

uma instituição pode ter duas formas: se por um lado vertical, em alternativa, há a horizontal. 

Portanto, no caso em específico da CPCJ, pode-se declarar que se trata de uma estrutura 

vertical, por isso, há uma repartição de poderes e de ofícios entre os elementos. 

Para melhor assimilar o trabalho da CPCJ é imprescindível a elaboração de um 

organograma32, ferramenta que viabiliza a assimilação através da aplicação de figuras a 

posição que cada membro preenche. De evidenciar que, na base estão aqueles que trabalham 

nos PPP e nos outros patamares encontra-se a secretária(o) ou o(a) presidente. Portanto, na 

base surgem os comissários, pois são os elementos que representam as diversas áreas 

científicas/entidades, integrados nas duas modalidades, a CR e a comissão alargada (CA). 

A CA é constituída por um número superior de comissários, competindo-lhes de 

acordo com o art.º 18 da LPCJ, o seguinte: (1) prevenir as situações de perigo; (2) informar a 

comunidade dos direitos das crianças e/ou jovens; (3) diligenciar ações e campanhas de 

sensibilização; (4) aprovar o relatório anual de atividades e o plano de ação; (5) participar na 

elaboração de projetos sociais locais; (6) ajudar no levantamento das necessidades da 

comunidade, na mobilização de recursos necessários para a promoção e defesa dos direitos; e, 

(7) se necessário conceder auxílio aos comissários da CR. Ao que Bandeira (2017) anuncia, o 

trabalho da CA permite o cruzamento de dados, contribuindo para um trabalho de “síntese, 

planeamento, pesquisa social (qualitativa e quantitativa) interpretação conjunta de fatos e 

responsabilização por metas e resultados.” (p. 194, cf. Figura 19). 

Figura 19: Ciclo da ação-investigação na CA da CPCJ. 

 

Fonte: Bandeira (2017, p. 194). 

                                                           
32 Cf. Anexo A. 
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Quanto à CR, é formada por um número ímpar e nunca inferior a cinco representantes 

de várias áreas (número 1 do art.º 20 da LPCJ), tais como: saúde, educação, autarquia, 

segurança social, serviço social e psicologia. Ao abrigo do art.º 21 da LPCJ compete-lhes a 

decisão da abertura ou arquivamento dos processos, intervir, acompanhar e efetuar as 

respetivas diligências. Além do mais, incumbe-lhes atender e informar todas as pessoas que 

compareçam e solicitem informações na CPCJ, se tiverem legitimada para o fazerem. Regra 

geral, a CR reúne-se quinzenalmente, consoante solicitação do presidente (art.º 22 da LPCJ).  

De acordo com o organograma, num segundo patamar, surge o(a) secretário(a), 

membro integrante da CR e da CA (número 2 e 3 do art.º 12 da LPCJ). Este elemento é eleito 

pelo presidente, tendo a função de substituí-lo na sua ausência. Cabe ao secretário a 

elaboração das atas das reuniões da CA e CR (art.º 29 da LPCJ), podendo ser-lhe atribuído 

PPP para o seu acompanhamento. 

No topo da hierarquia comparece o presidente, elemento indicado pelos comissários da 

CA. É o membro que preside as reuniões da CA e CR. Entretanto, com a segunda alteração à 

LPCJ, a 8 de setembro de 2015, mais concretamente no número 5 do art.º 23, o presidente está 

obrigado a desempenhar funções a tempo inteiro aquando o número de crianças e/ou jovens 

no concelho ultrapasse os 5.000 indivíduos. Ao abrigo do art.º 24 da LPCJ compete ao mesmo 

representar a CPCJ perante outras instituições, difundir as resoluções a tomar no 

acompanhamento dos PPP, estruturar as atividades de elaboração do relatório anual de 

atividades e do plano de ação anual. 

Comparativamente ao suporte financeiro, com base no art.º 14 da LCPJ, compete ao 

município disponibilizar todos os meios imprescindíveis para o seu bom funcionamento. 

Assim, conforme identifica o art.º este apoio ao funcionamento abarca (1) apoio logístico, 

com a disponibilização de espaço físico, meios informáticos, material de escritório, 

transportes, meios de comunicação, entre outros; (2) apoio administrativo, com a cedência de 

um funcionário para exercer funções administrativas segundo indicações da CNPDPCJ; e, (3) 

apoio financeiro, que inclui um fundo de maneio para despesas casuais, de baixo valor e 

garantir que todos os comissários tenham um seguro. 
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Respostas sociais da CPCJ 

Seguindo as diretrizes habituais de um PPP e não havendo arquivamento nem falta de 

aprovação dos pais e do jovem com mais de 12 anos, cabe ao gestor aplicar a medida que 

considera ser mais apropriada para a situação. No leque existem duas grandes possibilidades: 

se por um lado, temos as medidas em meio natural de vida (cf. Quadro 11), por outro existem 

as medidas de colocação. Segundo a LPCJ as primeiras são aquelas que privilegiam a 

permanência da criança e/ou do jovem no seu seio familiar, quer seja ele alargado ou nuclear. 

Além destas duas opções, poder-se-á procurar junto da comunidade, pessoas com idoneidade 

para permanecer encarregues deles.  

Quadro 11: Medidas em meio natural de vida. 

Apoio junto dos pais Apoio ao nível psicológico, social e económico aos pais (art.º 39). 

Apoio junto de outro 

familiar 

É aplicado quando os pais não proporcionam os recursos necessários 

para promover o desenvolvimento saudável dos seus filhos. Neste 

caso, compete ao gestor procurar familiares interessados e com 

capacidades para cuidar dos mesmos (art.º 40). 

Confiança a pessoa 

idónea 

Casos que são esgotadas todas as possibilidades de a criança e/ou 

jovem permanecerem no seio familiar. Nestas situações recorre-se a 

indivíduos próximos que habitam na mesma comunidade que a 

família e tenham uma relação afetiva com a criança e/ou jovem. (art.º 

43). 

Colocação sob guarda de 

pessoa idónea selecionada 

para adoção 

Esta situação apesar, de haver um afastamento da família, o que se 

pretenda é que a criança esteja num ambiente familiar de forma a 

construir um ambiente que lhe seja natural. (art.º 44). 

Apoio para autonomia de 

vida 

Estas situações acontecem quando o jovem tem 15 ou mais anos, 

atribuindo-lhes apoio económico, psicológico e social. A medida é 

aplicada quando se procura preparar para a autonomia de vida, desde 

que este seja suficientemente autónomo para cuidar de si próprio 

(art.º 45). 

Fonte: Adaptado da LPCJ. 

Relativamente às medidas de colocação, são aquelas em que a criança e/ou jovem é 

afastada do seu meio natural de vida, para que durante esse período a família consiga arranjar 

as condições necessárias para o seu retorno ou para determinarem outra medida a aplicar. 

Nestas circunstâncias existe o acolhimento familiar e o acolhimento residencial. O primeiro 

consiste na sua colocação numa família fora da sua zona residencial, selecionada pelos 

técnicos do ISS., I.P. De acordo com o art.º 46 da LPCJ, no acolhimento familiar pretende-se 

que a criança se mantenha dentro de um circundante familiar que seja apta para prestar os 

“cuidados adequados às suas necessidades e bem-estar e a educação necessária ao seu 

desenvolvimento integral.”. De outro ângulo, o acolhimento residencial é permanentemente a 

última preferência, porque se deseja que a criança preserve o convívio direto com ambientes 
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familiares ou com o seu meio natural de vida. Portanto, o acolhimento residencial é para o 

art.º 49 da LPCJ, a colocação destes aos cuidados de uma instituição que disponha de todas as 

ferramentas técnicas e operacionais para acolhê-los. 

Quando há a necessidade da aplicação de uma medida de promoção dos direitos e 

proteção (MPDP33) e antes de se partir para uma medida de colocação, é fundamental 

entender quais são os princípios34 a considerar, 

Quadro 12:Princípios orientadores da intervenção na CPCJ. 

Interesse superior da criança A intervenção deve ter em consideração os direitos e interesses. 

Privacidade Na intervenção devem ter cautela e respeito pela intimidade. 

Intervenção precoce 
A intervenção deve ser inaugurada logo após o seu 

conhecimento. 

Intervenção mínima Na intervenção deve-se articular com as ECMIJ competentes. 

Proporcionalidade e 

atualidade 
A atuação deve coincidir com a situação atual do PPP. 

Responsabilidade parental Envolver e responsabilizar os pais ou família alargada no PPP. 

Primado da continuidade 

das relações psicológicas 

profundas 

A atuação deve promover a continuidade dos vínculos afetivos 

com a família biológica. 

Prevalência na família O objetivo é manter o maior tempo possível na família. 

Obrigatoriedade de 

informação 

Todos os indivíduos envolvidos têm o direito a serem informados 

assiduamente dos seus direitos e do PI. 

Audição obrigatória de 

informação 

Os indivíduos abrangidos pelo PPP têm o direito de serem 

ouvidos e esclarecidos sobre o motivo da sua presença na CPCJ. 

Subsidiariedade A intervenção deve ser elaborada hierarquicamente pelas ECMIJ. 

Fonte: Adaptado do art.º 4 da LPCJ. 

Portanto, eleva-se em primeiro lugar, o princípio da responsabilidade parental. Ao 

abrigo da alínea f) do art.º 4 da LPCJ, este princípio explica que, “a intervenção deve ser 

efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança”. De seguida, o 

profissional deve prestar atenção à alínea h) do mesmo artigo, onde é defendido que ao ser 

adotada uma medida “deve ser dada a prevalência às medidas que os integram na família”, 

isto é, o princípio da prevalência na família. Contudo, há exceções, e o superior interessa da 

criança deve estar acima de todos os diferentes princípios, isto porque, a CPCJ trabalha para a 

proteção dos direitos das crianças e não do interesse de terceiros. 

                                                           
33Com base na alínea e) do art.º 5 da LPCJ considera-se todas as medidas adotadas pela CPCJ e pelos tribunais para afastar a criança e/ou o 

jovem da situação de perigo. 
34Segundo Carvalho, M. (2016) está relacionado com os fundamentos ou convicções que uma pessoa, sociedade ou organização tem. 
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Sobre o tema em discussão, não se pode fechá-lo, sem antes acautelar que, a 

deliberação acarreta a recolha de esclarecimentos junto das EPL que a criança e/ou jovem 

participa esgotando, desde logo, todas as opções dentro do ambiente familiar e social. A título 

de exemplo, não é por acaso que no art.º 35 da LPCJ surge, em primeiro lugar, a medida de 

“apoio junto dos pais”, seguido do “apoio junto de outro familiar”. Esta situação sucede 

porque com base no desposto dos art.º 39, 41 e 42 da LPCJ, a família biológica deve ter a 

oportunidade de transformar os seus comportamentos e aperfeiçoar as suas obrigações 

parentais. Nesta linha de pensamento, Delgado (2011) argui que quando o gestor de caso 

concebe um diagnóstico social e a sua avaliação remete para o facto de que a criança e/o 

jovem não exibem uma boa ambientação e que não há fatores de proteção na família 

biológica, esta deve interceder no sentido de menorizar o perigo. 

Trabalho em rede e parcerias 

Em todo o trabalho é relevante que se tenha uma rede e parceiros com que contar, pois 

sem eles, o trabalho é solitário e por vezes, não se consegue atingir os objetivos delineados. 

Daí a relevância de se criar, manter e fortalecer a rede e as parcerias que trabalham com cada 

instituição, ou seja, o trabalho deve ser encarado de forma sistémica. 

De acordo com Carrilho (2008) o trabalho em rede é essencial, porque une os atores 

sociais e possibilita o conhecimento dos recursos humanos, financeiros e logísticos, 

viabilizando respostas mais céleres aos problemas. Por outro lado, com base em Georis (1992, 

como citado em Carrilho, 2008) o trabalho em parceria permite efetuar um conjunto de ações 

com outras entidades que se unem para obterem objetivos comuns, integrando as atividades 

num trabalho dinâmico entre os diferentes organismos da rede. Desta maneira, a intervenção 

da CPCJ pauta-se pela articulação com distintas ECMIJ. Voltemos ao princípio da 

subsidiariedade (alínea k) do art.º 4 da LPCJ) segundo este, as intervenções das diferentes 

entidades não se devem sobrepor umas às outras, ainda assim, não devem trabalhar de forma 

incomunicável, isto é, o trabalho deve ser integrado e em constante cooperação. 

A CPCJ tem ao seu alcance dois géneros de parcerias: por um lado, as parcerias 

formais e por outro, as parcerias informais. As primeiras são estabelecidas pela LPCJ, ou seja, 

são aquelas que a lei exige para o seu funcionamento como, por exemplo: com LIJ ou os 

diferentes ministérios representados na CPCJ. Por sua vez, as segundas surgem diariamente 

no trabalho desenvolvido pelos comissários como, por exemplo, entrar em contacto telefónico 
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com as escolas no esforço de adquirir e recolher explicações sobre as crianças e/ou jovens ou 

obter vagas de colocação nos LIJ e CAT. 

Em virtude do que foi mencionado, pode-se concluir que a CPCJ tem um vasto leque 

de parceiros. Apesar disso, esta articulação não ocorre somente com organismos locais, já que 

não existem todas as respostas necessárias à intervenção ao nível local (como CAT). Daí a 

importância da articulação e de um trabalho em rede ao nível da criação de parcerias inter-

regionais. De igual modo, pode contar com o apoio e colaboração de outras CPCJ. Aplicando 

na prática, vamos supor que surge uma sinalização na CPCJ de um determinado município, 

mas para que esta possa intervir é necessário o consentimento dos dois progenitores. Se 

porventura, um deles não habita nesse mesmo município, tem que se preparar um pedido de 

colaboração à CPCJ competente da área de residência do pai ou da mãe da criança, para que 

entre em contacto com o mesmo e assinar a declaração de consentimento (art.º 13 da LPCJ). 

Em sinopse 

As transformações na sociedade, os efeitos da globalização, as alterações provocadas 

na estrutura familiar, as reformas adotadas pelo Estado para responder a todas as exigências, 

aumentaram as situações de risco e perigo para os indivíduos, em particular para as crianças 

e/ou jovens. Essas situações levaram à criação de respostas para os proteger, como o caso das 

CPCJ ou os tribunais de menores.  

A construção do SPCJR português esteve assente nas influências francesas e inglesas e 

nas premissas da Convenção sobre os Direitos da Criança. Desde então muito aconteceu neste 

sistema, mas o ponto mais solene foi a publicação da LPCJ em 1999 e os seus quatro 

posteriores aperfeiçoamentos. O SPCJR é suportado no princípio do superior interesse da 

criança, cujo objetivo passa pela estima e defesa dos seus sistemas de pertença como, por 

exemplo: amigos, escola, grupos de atividades, família e o contexto que está inserido. Este é o 

princípio mais precioso para os comissários da CPCJ, uma vez que, o bem-estar da criança 

e/ou jovem deve elevar-se sempre em primeiro lugar. Para que isso aconteça, a família tem 

um papel preponderante para que todos estes sistemas sejam benéficos para a criança, através 

da garantia do seu desenvolvimento saudável. Quando isso, não é possível existe a CPCJ que 

ajuda a reverter essa atuação. Esta só atua com o consentimento expresso e informado da 

família e jovem com idade superior a 12 anos, todavia se não for prestado o consentimento a 

CPCJ deve remeter o PPP para o MP. Caso seja consentida a intervenção, o gestor de caso 
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pode adotar, mediante prévio diagnóstico social, por duas medidas: uma em meio natural de 

vida e outra, em regime de colocação. 

Numa CPCJ o trabalho em rede e parceria é importante para o seu bom 

funcionamento, isto porque, não existiam representantes a exercer funções na comissão. Se 

não existissem elementos cooptados, a CPCJ e o Estado português viam-se obrigados a 

contratar profissionais, e por ventura, vir a despender de mais dinheiro com os seus salários. 

Enquanto, ao adotar esta rede de parceiros, rentabiliza os gastos, pois com um trabalhador 

gasta apenas um salário e consegue manter duas instituições a operar.  
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CAPÍTULO III – O SERVIÇO SOCIAL E SUAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS NAS CPCJ 

Foram vários os impactos gerados na sociedade fruto das transformações existentes 

nesta como, por exemplo, o aumento de situações de risco e/ou perigo para as crianças e 

jovens. Com o agravamento das situações de risco os paradigmas tradicionais de atuação dos 

profissionais tiveram que se alterar, particularmente dos assistentes sociais. Sobre essa 

matéria falar-se-á dos novos desafios para o serviço social, com particular destaque para o 

trabalho nas CPCJ. 

Num segundo momento, a revisão da literatura recairá sobre o trabalho desenvolvido 

pelo assistente social enquanto gestor de caso. Sobre o assunto importa salientar, que terá 

algumas informações que foram recolhidas, observadas e participadas ao longo do estágio 

curricular (que constam registadas em diário de campo) em conjunto com outras referências. 

De mais a mais, e estando o assistente social sobrepesado (pois, acumula dois locais de 

trabalho) existem instrumentos que poderão ajudar a rentabilizar o tempo despendido no 

acompanhamento e recolha de informações para o PPP. Aqui, por exemplo, fala-se do 

diagnóstico social, da visita domiciliária, das entrevistas e do contacto permanente com outras 

ECMIJ ou EPL. Dentro deste ponto, não se pode deixar de falar sobre a inserção do serviço 

social nas equipas multidisciplinares com a exposição da sua importância no trabalho 

desenvolvido dentro da CPCJ. 

Dado o exposto, não se pode concluir o capítulo, sem antes abordar dois objetivos 

específicos erguidos inicialmente. Este assunto será discutido em pormenor no ponto 3 deste 

capítulo, sendo divididos em subtemas, tais como: (1) a questão temporal nas CPCJ, (2) a 

privação de recursos humanos e profissionais nas CPCJ; (3) o seguro de trabalho das CPCJ; e, 

(4) o sistema de proteção infantojuvenil no resto da Europa. Importa ressalvar que, ira-se 

incluir o assunto presente no ponto 4 deste parágrafo porque, como a construção do SPCJR 

português foi construído sob influências dos países da Europa (França e o Reino Unido), 

considera-se pertinente explorar um pouco sobre o estado atual destes sistemas. A análise 

destes sistemas pode auxiliar na melhoria do SPCJR português. 
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1.Enquadramento histórico da profissão 

1.1. Aparecimento e institucionalização do serviço social português 

No mundo português, o serviço social é considerado profissão há 80 anos, portanto a 

sua presença na sociedade não é recente. Segundo Carvalho e Pinto (2014) em Portugal, o 

grande pulo nesta profissão sucedeu durante o período ditatorial, ficando intimamente 

conectado ao progresso democrático da criação de políticas públicas, dos direitos humanos, da 

justiça social e da equidade social. Conforme explicam Carvalho e Pinto (2014), a génese do 

serviço social ocorreu em cinco etapas: (1) entre 1930 a 1950; (2) entre 1960 a 1974; (3) entre 

1974 a 1989; (4) entre 1990 e 2006; e, (5) entre 2006 e 2013. 

Com base em Carvalho e Pinto (2014), nos primórdios a sua principal abordagem 

consistia na melhoria das circunstâncias de vida dos pobres.35 Por conseguinte, a 

institucionalização do serviço social português (de 1930 a 1950 do séc. XX) acompanhou os 

movimentos assistencialistas que aconteceram à volta do Mundo. Em 1935 e 1956 são 

fundadas as primeiras escolas de serviço social em Lisboa e no Porto, respetivamente, estando 

a sua gerência entregue há Igreja Católica. 

Na segunda fase, Portugal atravessou um período de desenvolvimento industrial, o que 

originou o aperfeiçoamento das condições de saúde e de proteção social dos seus cidadãos. 

Nesta época, as ciências sociais foram adquirindo destaque para a sociedade, acabando por 

serem admitidos rapazes no curso de serviço social (em 1964). É igualmente nesta fase que 

ocorre a desvinculação das escolas de serviço social da Igreja Católica. Para Ferreira, L. 

(2009) esta rutura contribuiu para a amplificação da preocupação com matérias relacionadas 

com a família, idosos, crianças e deficientes “incluindo metodologias de diagnóstico e de 

planeamento de intervenção.” (p. 13). 

Anos mais tarde, há uma ligeira abertura na profissão, onde o papel preponderante do 

Estado contribuiu para a melhoria da proteção social e da saúde. Já no terceiro estádio, a 

representação da profissão prosperou com a criação das associações profissionais e com o 

reconhecimento e apreciação da formação académica. Dentro desta fase (em 1976) deu-se 

início uma série de eventos que culminaram com a integração do curso de serviço social nas 

Universidades. 

                                                           
35 Segundo dados de Carvalho e Pinto (2014), Portugal era o país mais pobre da Europa e, cerca de 50% da população, era analfabeta. 
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No que concerne à quarta época (situada entre 1990-2006) que ficou conhecida, 

segundo Carvalho e Pinto (2014, p. 16) por “espaço de consolidação do serviço social”. Aqui, 

os assistentes sociais assumiram-se verdadeiramente como os principais profissionais com 

competência para trabalhar as políticas sociais36. Isso contribuiu para que fossem introduzidos 

em distintos setores da sociedade como, por exemplo, saúde, velhice, infância e juventude, 

reinserção social e educação.  

Para terminar, a quinta fase ocorreu entre 2006-2013, foi aqui que sucedeu a grande 

transformação no ensino desta profissão. Neste período registou-se um grande aumento das 

desigualdades sociais, fruto da crise económica, ao qual, Carvalho e Pinto (2014) afirmaram 

que contribuiu para ampliar a complexidade do trabalho do assistente social. Para as autoras, 

o serviço social, deve ser capaz “nas suas várias vertentes, axiológicas, teórica, metodológica 

e prática, tem que se reinventar neste novo quadro civilizacional, ou poderá enfrentar 

transformações impostas que lhe poderão ditar a sua extinção (…).” (p.16). 

Atualmente (séc. XXI), o trabalho concebido pelo assistente social é diferente do 

serviço realizado por outro profissional, ou seja, nas atividades concretizadas pelas diversas 

profissões há diferenciações e especificidades socialmente autenticadas que os desvinculam 

dos outros, levando a questionar o que é ser assistente social. Carvalho (2016); Carvalho, 

Silva, R., Vicente e Garcia (1996) tentaram exibir uma definição de serviço social. Assim, 

consideram-no como um saber complexo e em construção, pois inclui teorias, metodologias, 

valores, princípio e culturas próprias. Para os autores, enquadra-se nas ciências sociais, mas 

também pode ser ajustada nas ciências práticas. Defendem esta visão, porque a sua ação 

profissional acaba por ser expandida na e com a comunidade, com o intuito de promover a 

coesão, empoderamento, desenvolvimento, mudança e a promoção de princípios como a 

justiça social. Explicando, para Carvalho (2016, p. 16) o profissional de serviço social atua 

em várias entidades da sociedade, “tendo como referência padrões de bem-estar 

desenvolvidos pela sociedade e pelas políticas públicas e sociais (…) desenvolvem atividades 

de conceção, mobilização, desenvolvimento social e ação direta junto das populações em 

geral, e junto de grupos específicos, em particular.”. 

De outra perspetiva, para Megales (2006) um dos compromissos do serviço social 

passa pelo respeito, compreensão, preservação de todos os direitos humanos, da autonomia  

                                                           
36 Caeiro, em 2008 definiu como a ação do Estado para viabilizar a procura do bem-estar dos seus cidadãos, através do desenho e aplicação 

de políticas de cariz social. Segundo o autor não se pode falar de políticas sociais, sem se falar de Estado Providência, ou vice-versa. 
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individual, em especial com a relação à etnia, nacionalidade, orientação sexual, idade, 

cultura e crenças religiosas. Desta forma, no Congresso da IFSW (2014), em Melbourne na 

Austrália, o serviço social foi assumido como uma área de, 

(…) intervenção e uma disciplina académica que promove o desenvolvimento e a mudança social, a 

coesão social, o empowerment e a promoção da pessoa. Os princípios de justiça social, dos direitos 

humanos, da responsabilidade coletiva e do respeito pela diversidade são centrais ao Serviço Social. 

Sustentado nas teorias do serviço social, nas ciências sociais, nas humanidades e nos conhecimentos 

indígenas, o serviço social relaciona as pessoas com as estruturas sociais para responder aos desafios 

da vida e à melhoria do bem-estar social. 

Este significado persiste nos dias de hoje, mas não é uma definição pacífica e aceite 

por todos, pois existem países que alegam que subsistem omissões. Para Carvalho (2016) 

estas lacunas passam por lapsos em conexão à análise das políticas em atmosfera de 

globalização e de mundialização da discussão social. 

1.2.A relação profissional com os outros: Instituições, Estado e Utentes 

Segundo Payne (2002), o serviço social é uma profissão socialmente construída. Desta 

forma, está dependente de três vetores: os profissionais, o utente e as instituições sociais ou o 

contexto (cf. Quadro 13). 

Quadro 13: Vetores de trabalho do assistente social. 

Os 

profissionais 

Controlam e constroem a ação profissional, através da análise e avaliação das 

situações sociais. Este processo de análise e reflexão é obtido em contexto 

académico, pelas competências profissionais, pela sociedade e pelas políticas. 

O utente Guiam a ação do profissional a partir da exposição do problema. 

Instituições 

sociais/contexto 

Organização dos espaços (públicos ou sociais), normas, regras, problemáticas e 

contexto institucional. O processo requer a interação entre entidades, como o 

Estado, as organizações, os profissionais ou os grupos. 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2016, p. 28). 

Dickens (2016) vai para lá do que está enunciado no Quadro 13, acrescentado outro 

vetor, o Estado. Adiciona este porque a ação profissional do serviço social é medida pelos 

encargos do mesmo, pelos padrões de atuação dos profissionais, pelas obrigações que a 

profissão tem para com os cidadãos e pela gestão, organização e função das instituições (cf. 

Figura 20). 
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Estado 

Cidadãos Profissionais 

Organizações 

Figura 20: Elementos que constituem a ação profissional do serviço social. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dickens (2016, p. 16). 

Explicando, no serviço social a atenção deve ser idêntica para todos os componentes 

que constituem o seu quotidiano profissional (cf. Figura 20). Daí ser um grande desafio 

profissional estabelecer um equilíbrio entre todos. Ao analisar-se a Figura 20, e com base em 

argumentos de Carvalho, (2016); Dickens (2016) se ação profissional se direcionar 

exclusivamente para os interesses do Estado ou das organizações, aí o profissional está a 

orientar-se segundo a política do neoliberalismo e manageralismo. O que poderá colocar em 

risco as outras duas dimensões. Por outro lado, se ação se orientar para a política, para os 

movimentos sociais e para o interesse dos utentes, acaba por secundarizar as duas outras 

dimensões (Estado e organizações). Neste caso, o grande desafio, passa por encontrar um 

equilíbrio entre todos. Segundo Dickens (2016) este equilíbrio deve potenciar a distribuição 

de poderes por todos os elementos, mas com principal destaque para aqueles (utentes) que 

têm um menor poder em relação aos outros (Estado, organizações e profissionais). 

Na realização do seu trabalho, e em particular para a infância e juventude, o assistente 

social tem um conjunto de valores éticos37, que se devem acrescentar aos princípios expostos 

anteriormente (cf. Ponto 2.3. do Capítulo II). Desta forma, fazem parte dos valores éticos do 

serviço social os seguintes: 

 

 

 

                                                           
37Carvalho (2016) definiu como o peso que se atribui aos acontecimentos, ou seja, são os sentimentos que cada individuo concede a um 

objeto ou a um acontecimento. Diz respeito ao que é essencial do acessório, ou então do que tem significado e do que não tem. 
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Quadro 14: Valores éticos do serviço social. 

Individualização 

Reconhecimento que cada indivíduo é único, não o tratando de forma 

diferente, mas sim com necessidades, problemas, recursos e potencialidades. 

(Carvalho, 2016) 

Responsabilidade 
Aceitação dos direitos, compreensão da interdependência dos indivíduos e 

na responsabilidade pelos outros e pela sociedade. (Konopka, 1972) 

Confidencialidade 

A intervenção deve basear-se numa relação de confiança e honestidade. 

Compete ao profissional manter o sigilo da informação que detém, sendo um 

direito para todos os cidadãos (Thompson, 2015) 

Igualdade 
Apesar de ser um conceito controverso, Carvalho (2016) considera-o como a 

representação de igualdade entre dois indivíduos distintos. 

Justiça social 
É o valor mais poderoso para a profissão. Traduz-se pela repartição dos 

lucros e das vantagens por todos os cidadãos. Carvalho (2016) 

Empoderamento 

Processo de consciencialização dos indivíduos, ajudando-os a ganhar 

controlo sobre a sua vida. Empoderamento significa dar poder aos 

indivíduos, para que eles façam as suas escolhas. Carvalho (2016) 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2016); Konokpa (1972); Thompson (2015). 

O serviço social e a sua relação com a infância e juventude 

Com base Healy, L. (2008) antes de existirem os documentos que proferem os direitos 

das crianças, do homem, documentos sobre ética e valores, (como por exemplo, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, ou a Convenção sobre os Direitos das Crianças) já o 

serviço social estava relacionado com a missão dos valores e dos direitos. Esclarecendo, 

segundo o autor referido, se formos analisar todos os contributos herdados pelas grandes 

pioneiras do serviço social como, Mary Richmond, que lutou pela defesa dos direitos das 

crianças, ou Jane Adams, que batalhou pelo sufrágio das mulheres, constata-se que já existia 

essa preocupação muito antes de existirem esses documentos. 

Retomando informações anteriormente expressas, Portugal foi um dos primeiros 

países a desenhar um SPCJR. Já nessa altura poder-se-iam considerar, assistentes sociais o 

que Martins, A. (1999) defendeu de “Delegados de Vigilância38 ou Probation officers 

portugueses”. Competia-lhes concretizar e elaborar todos os inquéritos que dissessem respeito 

aos pais, criança e/ou jovem e ajudar os juízes a adotarem resoluções sobre o seu futuro. Num 

primeiro momento, os delegados de vigilância eram professores primários (do 1.º ciclo) pois, 

segundo Martins, A. (1999) eram os preferidos para exercer as funções, tendo competências 

na educação e proteção dos mais novos. Mais tarde, sob influência belga começaram-se a 

realizar os primeiros estágios de aprendizagem para assistentes sociais e o ensino deste 

                                                           
38 Com base no D-L n.º 10767, de 15 de maio os delegados de vigilância eram “os indivíduos habilitados de curso especial de preparação do 

pessoal (…) que tenham as indispensáveis habilitações e tenham mostrado zelo e competência na educação e proteção de menores.”. 
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assunto nas Universidades, para “formar especialistas preparados para obras de assistência 

social e entre elas a de assistência à família viciosa ou delinquente.” (p. 123). 

Com a OTM e com a fundação das CPM veio simplificar a forma como se observava 

os profissionais. Para Piedade (2011, p. 23) este acontecimento permitiu “uma abertura e uma 

maior relevância sobre os responsáveis pela intervenção social (…).”. Relativamente aos 

profissionais de serviço social, o D-L n.º 44/288, de 20 de abril de 1962 é bem explícito sobre 

essa matéria, competindo-lhes: (1) orientar e auxiliar as crianças e/ou jovens alvos de uma 

MPDP; (2) elaborar relatórios, todavia a aplicação das medidas era um exercício restrito aos 

tribunais de menores até uma certa altura.  

De frisar que, de acordo com o desposto no número 1 do art.º 120 do referido D-L os 

assistentes sociais, para além das habilitações enunciadas, possuíam competências para 

“investigar os antecedentes de cada menor, estudar as condições do seu meio familiar, 

profissional, social e estimular os fatores idóneos que estes meios possam oferecer para a 

integração social dos menores.”. Dentro do âmbito de atuação do serviço social existe outro 

diploma aclarando qual é o seu papel na CPCJ. Assim, para o D-L n.º 44287, 24 de abril de 

1962, compete-lhes, investigar as condições do ambiente familiar da criança e/ou jovem e 

procurar fomentar todos os meios profissionais e sociais para que seja possível a 

reincorporação dos “menores”. De igual, forma incumbia ao assistente social, a função de 

intervir com a família das crianças e/ou jovens.39 

Segundo Joaninho (2014) o assistente social é indispensável para o bom 

funcionamento da CPCJ, dado que, tem competências e habilitações para desenvolver um 

diagnóstico e acompanhamento adequado aos PPP, sendo considerado o elemento mais ativo 

e essencial na intervenção e acompanhamento. Outras funções que o assistente social pode 

desempenhar estão alocadas no art.º 108 da LPCJ: compete-lhes preparar os relatórios sociais 

sobre a situação do agregado familiar, com a exposição do estado social, económico, 

emocional, físico e psicológico da criança e/ou jovem. Nestes relatórios podem constar 

informações como a identificação dos problemas, carências, necessidades das crianças e/ou 

jovens e do seu agregado familiar, os seus recursos (como, por exemplo, a existência de 

retaguarda familiar) e as suas potencialidades. Para isso, o profissional deve respeitar a 

família e o seu ritmo, valorizar as mudanças positivas ocorridas, intervir com empatia e 

                                                           
39 “As famílias serão periodicamente visitadas por assistentes sociais ou auxiliares sociais, que procurarão conservar e fortalecer os laços, 
sentimentos e responsabilidades familiares e cooperar na resolução das suas dificuldades.” (número 2, do art.º 143 do D-L n.º 44287, 24 de 

abril de 1962). 
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respeito, apostando numa postura positivista e otimista. Para que isso aconteça a autora sugere 

que a intervenção deve ser individualizada e recorrendo ao contexto, à rede social e outros 

mecanismos de apoio para a mudança da família. 

2. A prática profissional do assistente social 

2.1. O dia-a-dia do assistente social na CPCJ 

Tomando como exemplo as funções observadas, acompanhadas e executadas no 

estágio curricular (e descritas em diário de campo), na LPCJ e noutras fontes, a assistente 

social que executava funções na CPCJ era um elemento cooptado, isto porque de manhã 

desempenha funções na Câmara Municipal e, de tarde na CPCJ, cabendo-lhe as funções de 

secretária e gestora de processos40. Regra geral, as terças-feiras à tarde estavam reservadas 

para as reuniões da CR por isso, cabia-lhe o papel de grafar as atas de todas as reuniões e 

fazer a sua extração para incluir em cada PPP. Tendo as funções de secretária, a assistente 

social tem o tempo reservado para o controlo da entrada de pedidos de colaboração ou novas 

sinalizações, realização de ofícios, atualização da plataforma interna e nacional de dados da 

CPCJ. 

Enquanto gestora de processos, a assistente social, com base no autor Loulé (2010) 

deve ser detentora de um amplo conhecimento sobre o desenvolvimento e as problemáticas 

infantojuvenis. Ilustrando, o trabalho da assistente social na CPCJ41, inicia-se com a entrada 

de uma nova sinalização, consoante explana o número 1 do art.º 97 da LPCJ. Segundo a 

APAV (2011) a sinalização à CPCJ pode ser realizada por diferentes identidades, desde 

autoridades policiais, ECMIJ ou EPL, cidadãos e a própria criança, jovem ou a sua família. 

Face ao exposto na sinalização, a assistente social deve verificar, do ponto de vista nacional, a 

existência do processo. Caso seja negativa a sua pesquisa e segundo dados da CNPDPCJ 

(2011) é-lhe adjudicado um número pela plataforma nacional, onde se deve registar o 

fundamento da sinalização, quem sinalizou e outros esclarecimentos. 

Posto isto, o PPP é divulgado na reunião da CR, competindo aos comissários deliberar 

por concordância a sua abertura ou arquivamento liminar42. Caso se proceda à abertura, o 

presidente designa um gestor de processo, por exemplo, a assistente social ficando encarregue 

                                                           
40 Ao abrigo do art.º 82 da LPCJ é o elemento que intervém e acompanha os PPP, que elabora um diagnóstico social, aplica uma MPDP e 

finaliza com a avaliação dos resultados. 
41 Cf. Anexo B. 
42 Com base no art.º 98 da LPCJ acontece quando a situação de perigo enunciada na sinalização não se verifica ou subsiste, tornando-se 

desnecessária a aplicação de uma MPDP. 
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pelo seu acompanhamento e intervenção. Em seguida, idêntico ao art.º 94 da LPCJ, são 

convocados os pais, a criança e/ou jovem por carta (documento que abarca a data do 

atendimento, o local e os documentos de identificação que devem apresentar). 

É fundamental notabilizar que no primeiro atendimento, a assistente social requer o 

consentimento43 por escrito, dos pais e a declaração de não oposição do jovem com idade 

superior a 12 anos (art.º 9 da LPCJ). Quando o consentimento não é prestado ou retirado pelos 

pais ou jovem, o processo é expedido para o MP (art.º 60 e 61 da LPCJ). No entanto, se os 

pais e o jovem concordarem com a intervenção e acompanhamento, a assistente social tem ao 

seu alcance um conjunto de ferramentas importantes para o desenrolar do PPP (cf. ponto 2.2. 

do Capítulo III). 

Depois de recolher toda a informação, a assistente social, exceto quando não se 

verifica situação de perigo e o processo é arquivado ao abrigo do número 1 do art.º 98 da 

LPCJ, elabora um relatório de avaliação diagnóstica44, onde constará o parecer sobre a MPDP 

mais adequada a aplicar, as necessidades encontradas, a explanação das condições sociais, 

económicas, familiares, educacionais, de saúde, ou parentais, bem como os fatores protetores 

e fatores de risco. Caso seja aprovado por unanimidade em reunião da CR, é assinado um 

APP45 entre a gestora de processo e os utentes. 

Anteriormente viu-se que existem duas categorias de medidas, uma em meio natural 

de vida e outra, em regime de colocação. Se, por exemplo, adotar pelo apoio junto dos pais há 

um conjunto de regras e objetivos a estabelecer no APP. Se por outro lado, se tratar de uma 

medida de colocação, aí os objetivos serão diferentes. Relativamente à primeira e, segundo, 

Ferreira, L. (2009) o objetivo passa: (1) pela obrigatoriedade de acompanhar a criança e/ou 

jovem as todas as consultas e tratamentos hospitalares; (2) comparecer na CPCJ sempre que 

solicitado; (3) diligenciar os cuidados adequados à sua idade; e, (5) suprimir os 

comportamentos de risco. Comparativamente ao segundo, o autor ilustra algumas como: (1) a 

criança e/ou jovem aceita ir para uma instituição; (2) comparecer a todas as convocatórias 

hospitalares e, (3) conceder a sua institucionalização com vista à sua adoção. A meio do 

                                                           
43 Para a CNPDPCJ (2011, p. 104) o termo está relacionado com a palavra “sentimento”, ou seja, leva os responsáveis legais a aceitarem a 

intervenção, não os forçando. De certa forma, o objetivo desde documento está relacionado o princípio da responsabilidade parental, por 

forma “envolve-los na mudança, responsabilizando-os por novos comportamentos e novas capacidades que são necessárias adquirir para 

combater os factores [SIC] subjacentes aos maus tratos à criança.”. 
44 Todos os documentos utilizados seguem orientações da CNPDPCJ. Isto é, a cada CPCJ é enviado um modelo com a diretrizes e pontos de 

análise, que por exemplo, uma ficha de sinalização deve conter. A partir daí, cada um faz as suas adaptações. (CNPDPCJ, 2011, pp. 317-318) 
45 No APP deve constar, (1) identificação do gestor de caso e do presidente da CPCJ; (2) duração da MPDP; (3) data da sua revisão; (4) as 

declarações de não oposição do jovem e de consentimento dos pais; e, (5) algumas cláusulas específicas e adequadas ao processo (art.º 55 da 

LPCJ). Para além destas a CNPDPCJ (2011) acrescenta, os objetivos da intervenção e quais os recursos necessários para a sua concretização. 
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tempo o profissional deve concretizar a revisão da MPDP (art.º 62 da LPCJ) e que se pode 

traduzir no seguinte esquema:  

Figura 21: Procedimento realizado na revisão da MPDP. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de LPCJ. 

Explicando a Figura 21, a assistente social elabora um relatório de parecer da 

execução da medida e se se justificar o PPP é arquivado ao abrigo da alínea a), do número 3, 

do art.º 62 da LPCJ. Concluído o período da aplicação da MPDP é realizada uma avaliação e, 

se não se fundamentar o prosseguimento do acompanhamento, é arquivado o PPP por não 

subsistir o perigo (art.º 99 da LPCJ). Porém, se a situação de perigo perdurar, esta medida 

pode ser prorrogada até 18 meses, se o interesse superior da criança o justificar (número 2 do 

art.º 60 da LPCJ). 

Comparativamente o trabalho da assistente social na CPCJ enquanto gestora de caso 

passa pelo que Ferreira, L. (2009); Payne (2014) argumentam como: (1) começar com a 

avaliação diagnóstica, utilizando métodos comportamentais e cognitivos para demarcar qual é 

o problema social, entender quem o solicita, porquê e a quem se narra; (2) analisar, avaliar o 

apoio formal e informal (recursos contextuais e institucionais) que existe na comunidade e na 

família; (3) elaborar uma avaliação psicossocial dos problemas da família no contexto e dos 

dados recolhidos; (4) identificar as limitações e barreiras existentes; (5) esclarecer os 

objetivos de intervenção com os indivíduos; (6) desenvolver um plano de ação, acabando por 

definir quais os sistemas que serão intervencionados; e, (7) acabar com uma avaliação dos 

resultados produzidos, através da aferição das mudanças que aconteceram ou reajustar os 

objetivos e delinear um novo PI. 

Revisão da MPDP (art.º 62 da LPCJ) 

Elaboração do relatório de parecer da execução da medida.  

O que se faz? 

O perigo subsiste? 

A MPDP é prorrogada (máximo 18 meses). O PPP é arquivado. 

Sim Não. 
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2.2. Recursos e instrumentos utilizados nos PPP 

Na atualidade, segundo Carvalho, Carneiro, Garcia e Veiga (2013); Carvalho e Pinto 

(2014) o serviço social está direcionado para intervir na resolução dos problemas, utilizando 

os recursos disponíveis, isto sem colocar em risco a eficácia da intervenção. Além do mais, 

existe um conjunto de parâmetros que podem ajudar o trabalho do assistente social. Weber 

(2011) refere-se, especificamente (1) a estipular um quadro de intervenção e mantê-lo até ao 

seu término; (2) ser conhecedor dos seus limites e das fronteiras do sistema; (3) conhecer e 

perceber quais são os seus limites temporais, para provocar pressão no sistema; e, (4) 

preservar uma boa relação com o utente, desde que também assuma uma postura de rigidez e 

de desvinculo para não criar dependência. 

Para existir maior sucesso na intervenção, o profissional conta com o auxílio de 

ferramentas (tais como: entrevista, visita domiciliária, genograma, observação, heredograma e 

ecomapa), que vai sistematizar a sua intervenção. Apesar de existirem outras ferramentas de 

trabalho, no caso particular da CPCJ, segundo a observação e trabalho desenvolvido em 

estágio curricular foram estas as mais aplicadas. Desta forma, considera-se a entrevista uma 

das ferramentas mais usadas na CPCJ. Esta prática, regra geral, ocorre em contexto de 

gabinete, pois segundo a CNPDPCJ (2011) proporciona o convívio direto com os pais, com a 

criança e/ou jovem. A mesma permite recolher informações como, por exemplo, relação 

familiar, condições de higiene e de segurança da habitação, alimentação e a existência de 

ocorrências ou de situações de tensão para a família. A marcação da entrevista na CPCJ é 

realizada através de carta registada, porque todos os passos e diligências efetuadas devem ser 

preservados no PPP. Daqui, segundo a CNPDPCJ (2011) extraem-se informações que 

permitem construir o quadro da análise Swott46 do PPP (cf. Figura 22). 

Figura 22: Análise Swott. 
Forças: 

➢ Fatores de proteção. 

Oportunidades: 

➢ Indicadores de mudança. 

Fraquezas: 

➢ Fatores de risco ou perigo. 

Ameaças: 

➢ Indicadores de risco acrescido que 

podem agravar a situação. 

Fonte: CNPDPCJ (2011, p. 241). 

                                                           
46 Ferramenta de avaliação das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Com base em Panagiotou (2003) tem como finalidade discernir 

os aspetos fortes e utilizá-los para lograr as oportunidades, por forma a, suplantar as fraquezas que poderão agravar as ameaças ou obstruir o 

desenvolvimento normal do PI. 
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Comparativamente às visitas domiciliárias, estas acontecem após estabelecido o 

primeiro contacto com a família e a criança e/ou jovem. Regra geral, não são marcadas, sendo 

informada a família quando a equipa está no local. Consoante Amaro (2015); CNPDPCJ 

(2011) é um instrumento de trabalho útil, contanto que, se afigura como uma “técnica de 

contacto”, pois permite: (1) comprovar e analisar a realidade do agregado familiar no seu 

contexto habitacional; (2) o género de relação existente entre o casal (caso exista) e a criança 

e/ou jovem; (3) asseverar os estados alusivos à segurança das crianças e/ou jovens (por 

exemplo, as condições de higiene e da roupa); (4) analisar as circunstâncias respeitantes à 

alimentação e organização do lar; e, (5) outros fatores considerados relevantes para o PPP, 

como: o caso, da presença de materiais suscetíveis de provocar dano à criança e/ou jovem 

(por exemplo, a presença de armas de fogo). 

Por comparação a observação, segundo a CNPDPCJ (2011) é uma das mais velhas 

técnicas/ferramentas utilizadas pelos profissionais do meio. Esta beneficia a aquisição de 

dados significativos, porque proporciona: (1) analisar as reações e atitudes da criança e/ou 

jovem que foi exposta a uma situação de perigo; (2) avaliar quais as estratégias de resiliência, 

adaptação e de defesa que têm para enfrentar a situação; (3) estudar as condutas dos 

representantes legais face às dificuldades que a criança e/ou jovem está exposto (por exemplo, 

através da observação de sinais de afeto); e, (4) determinar qual o grau de relação entre 

representantes legais, a criança e/ou jovem. 

O genograma é utilizado na redação da avaliação diagnóstica, servindo para avaliar o 

contexto familiar. É apontado por Wendt e Crepaldi (2008) como a reprodução através de um 

gráfico o desenho familiar dos indivíduos. Este instrumento tem como objetivo a 

compreensão das relações e problemas familiares. No que concerne ao heredograma, segundo 

Goldrick e Gerson (1985, como citado em Weber, 2011) consiste na ilustração da rede 

relacional e familiar da criança e/ou jovem, onde se anotam dados (tal como: nomes, datas de 

nascimento, atividades profissionais e doenças) de várias gerações familiares.  

Da mesma forma, o ecomapa faz parte das ferramentas utilizadas pelos profissionais 

que trabalham nas CPCJ. Esta ferramenta permite-lhes, segundo Carvalho e Pinto (2015), 

ilustrar as relações familiares e da comunidade. Na mesma medida, ajuda a perceber quais são 

as redes de suporte existentes no sistema da criança e/ou jovem e auferir “a presença ou a 

ausência e a relação com os recursos sociais, culturais e económicos, sendo eminentemente, o 

retrato dinâmico de um determinado, momento na vida dos membros da família.” (p. 102). 
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Para além das apresentadas, o assistente social tem apoio de diversas fontes de 

informação de rede e parcerias, sendo para CNPDPCJ (2011) aquelas que melhor estão 

posicionadas para falar sobre a criança e/ou jovem pois, interagem com eles diariamente. 

Sobre isto, o autor acrescenta que existem dois géneros de fontes que podem estar ao alcance 

dos profissionais das CPCJ tais como,  

Quadro 15: Fontes de informação utilizadas pelos comissários da CPCJ. 
Fontes não profissionais Fontes profissionais 

- Criança, pais, irmãos e familiares; 

- Outros adultos relacionados com 

a criança; 

- Testemunhas do incidente que 

levou à sinalização. 

- Professores, educadores, pedagogos, monitores, auxiliares e 

outros profissionais da educação; 

-Pediatras, assistentes sociais, psiquiatras, psicólogos e outros 

profissionais de saúde, de especialidades, de saúde mental, de 

serviços de toxicodependência e de alcoologia em particular; 

- Profissionais do ISS, I.P.; 

- Profissionais das ONG, IPSS ou outras entidades; 

- Profissionais das Câmaras, ou das Juntas de Freguesia e 

especificamente os da ação social; 

- PSP, GNR ou outros profissionais do âmbito policial; 

- Profissionais das CPCJ ou de projetos comunitários. 

Fonte: CNPDPCJ (2011, p. 241). 

Contudo, o profissional deve estar preparado para as complexidades da recolha de 

informação, podendo apresentar duplos sentimentos. Tal como afirma CNPDPCJ (2011) o 

profissional sente-se pressionado para encontrar esclarecimentos pertinentes e sentem a 

necessidade de demonstrar empatia e compreensão da situação, por forma a determinar quais 

são os meios necessários para revertê-la. Para que este processo seja agilizado, garantindo o 

superior interesse da criança, existem certos cuidados a considerar. Para a CNPDPCJ (2011) 

passam por, (1) antecipar se há comportamentos hostis dos representantes legais, criança e/ou 

jovem; (2) controlar, o mais possível, as suas ações e discursos; (3) consciencializar os 

intervenientes que a sua presença não irá acarretar situações de tensão e desconfiança; (4) 

eliminar quaisquer ideias negativas que os intervenientes possam ter sobre o serviço, a 

situação e sobre o profissional; e, (5) contar com o apoio da equipa que o acompanha. 
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Projeto, missão e objetivos

Contexto e relações externas
Estrutura, organização e 

procedimentos

2.3. O estatuto do assistente social nas equipas multidisciplinares 

Neste ponto é relevante interrogar o que é uma equipa. Segundo Klock (2012); Butt e 

Caplan (2010, como citado em Dias, 2013) reconhecem-na como um sistema social onde as 

ações são realizadas a partir das motivações e objetivos dos atores sociais. Estas ações estão 

relacionadas entre si, e vão de encontro com o objetivo da organização, das leis, dos valores, 

regras e deontologias profissionais. Para os autores, o trabalho em equipa é o lugar onde há 

um confronto de ideias e convicções. 

No caso da CPCJ, a intervenção e apoio prestado aos PPP requer a mobilização de 

recursos e de profissionais com perfil adequado em diversas áreas científicas, tornando o 

trabalho eficaz. No entanto, a presença de equipas multidisciplinares na proteção de crianças 

e/ou jovens não é novidade, isto é, segundo Tomás e Fonseca (2004, p. 395) existia um 

“grupo permanente de análise (GPA) muito antes da criação das CPM. Este grupo abarcava 

uma equipa multidisciplinar com 40 representantes de todo o país, iniciando funções no 

Centro de Estudos Judiciários. Para Rodrigues (1996, como citado em Tomás e Fonseca, 

2004), o GPA permite a conjugação de diferentes conhecimentos para as situações de perigo. 

Com a aplicação da LPCJ o GPA transferiu-se para as CPCJ (intitulando-se de equipa 

multidisciplinar), incluindo representantes das IPSS, de associações, do município, da 

educação, da saúde e outros elementos que pudessem ser cooptados. Assim, com base em 

Tomás e Fonseca (2004) é a partir desta ocasião que existe o cuidado da contratação de 

técnicos especializados para incorporarem as equipas multidisciplinares nas CPCJ. Para isso, 

a sua integração requer a criação de uma fórmula de trabalho assente em três vetores, 

especificamente: 

Figura 23: Vetores do trabalho em equipa na CPCJ. 
 

 

Fonte: Bandeira (2017, p. 201). 
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Partindo da Figura 23, e segundo Bandeira (2017) estes vetores são essenciais para um 

favorável trabalho de grupo. Admite isto porque, se cada comissário tiver a consciência da 

missão e objetivos, se contar com um apoio dos seus parceiros e basear o seu trabalho nas 

premissas sociais e organizacionais tudo correrá pelo melhor.  

Comparativamente à importância atribuída ao assistente social numa CPCJ, Ferreira, 

L. (2009) afirma que este “no fundo tem um papel igual a qualquer outro técnico que integra a 

Comissão. Ainda assim, o assistente social tem a particularidade de incentivar o outro à 

mudança do problema.” (p. 231). Do mesmo modo, para o autor o trabalho do assistente 

social na CPCJ pode ser desenvolvido a três níveis: nível individual, nível coletivo e em rede. 

Ao nível individual o profissional de serviço social consegue “saber ser, estar, escutar, 

respeitar, capacitar e envolver o outro” (p. 206). Ao nível coletivo, o assistente social, 

desempenha um papel de articulação e elo de ligação entre os diferentes conhecimentos 

presentes na equipa e entre os restantes parceiros. 

De outra perspetiva, Magalhães (2005, como citado em Loulé, 2010) atesta que o 

profissional tem aptidões para analisar e investigar as sinalizações e o contexto social que a 

criança e/ou jovem se insere. Através disto, constroem uma intervenção apropriada às 

necessidades existentes, com o objetivo de anular ou eliminar o perigo. Seguindo a linha de 

pensamento da autora é necessário intervir em coordenação com os outros profissionais nos 

diferentes períodos do acompanhamento, dando importância à colaboração multidisciplinar e 

à articulação com os outros órgãos sociais habilitados. Por outro lado, para Piedade (2001) o 

facto de existir a eventualidade de agregar o serviço social em todos os ramos da economia 

social é “uma condição essencial para garantir a eficiência, eficácia e rentabilidade dos 

serviços.” (p. 17). Para a Piedade (2001), o serviço social é considerado como uma profissão 

secular de prestação de serviços, nomeadamente às crianças e/ou jovens. Dado o exposto, o 

profissional tem competências para “(…) investigar e avaliar os casos de suspeitas de maus 

tratos em crianças e jovens. Após a avaliação do conjunto dos dados, (…) elabora, com a 

família e com a criança (…) ou jovem, um plano de intervenção (…)”. (p. 27) 

Recapitulando, para existir eficácia no PPP, o interesse superior da criança deve 

prevalecer. Para isso, é necessário trabalhar em equipa, elaborar um diagnóstico social 

coerente com o desígnio de um acompanhamento, intervenção eficaz e adequada, que 

potencie a capacitação do agregado familiar, da criança e/ou jovem, terminando com uma 

avaliação e reflexão dos resultados obtidos. 
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3. As lacunas do sistema na proteção infantojuvenil e a sua relação com o serviço 

social 

O serviço social é uma ciência que está inserido no campo humano e social, tendo para 

Vieira (2015) particularidades notáveis que viabilizam o trabalho junto da sociedade. Está 

identicamente esclarecido que é uma profissão que se preocupa com questões relacionadas 

com a pobreza, exclusão e desigualdade social tendo, segundo Carvalho (2016), uma prática 

profissional orientada para as comunidades e grupos vulneráveis, como as crianças e idosos. 

Apesar da existência de alguns críticos face à práxis profissional, para Megales (2006), o 

serviço social tem conservado e legitimado a boa imagem na sociedade, pela satisfação das 

necessidades e da tentativa de promover o bem-estar de todos. 

Não obstante, com a influência do paradigma neoliberal, fez com que, os assistentes 

sociais sejam avaliados segundo parâmetros de eficiência. O que para Carvalho (2016) não 

passam de medidas que incitam a discriminação dos indivíduos, não conseguem retificar de 

maneira convincente todas as necessidades dos cidadãos e não se alinham ao modelo de 

sociedade em vigor e problemáticas a ela associadas. Tudo isto torna o trabalho profissional 

complexo, sobretudo nas CPCJ: a título de exemplo, no Capítulo I ficou claro que as 

principais preocupações das CPCJ passavam pelo horário de trabalho afeto às CPCJ, pelo 

número elevado de PPP por representante e privação de recursos humanos nas CPCJ. 

Num tempo de trocas rápidas de informação, pessoas e bens, mas também de escassez 

de recursos e de aumento das necessidades dos indivíduos, compete aos profissionais 

segurarem a posição de decidirem quem tem direito ao quê. Isto enquadrado num ambiente 

que, para Reichert (2007), é marcado por políticas e decisões opressivas, onde se exige a 

aptidão para criar relações mais ativas e diretas com os direitos humanos. Para que isso 

aconteça, a autora aconselha: (1) a estimular para que os direitos humanos estejam incluídos 

na criação das políticas públicas ao nível nacional e internacional; (2) utilizar os direitos 

humanos como mecanismo de avaliação das políticas sociais, das práticas e das investigações 

existentes; e, (3) que a aprendizagem e debate sobre os direitos humanos sejam parte 

integrante do currículo académico.  

Para além do enunciado, para Ferreira, L. (2009) a solução passa pela utilização de um 

paradigma objetivo, isto é, criar uma forte aliança com os mecanismos de comunicação e 

informação. Assim, poder-se-ia agilizar o processo de elaboração do diagnóstico e de 

mapeamento social. Por esse motivo, e tendo assumido o compromisso de trabalhar para e 
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com a sociedade, o autor destaca que os profissionais devem: (1) demonstrar aos utentes as 

suas competências e habilitações profissionais na resolução dos seus problemas; (2) aplicar 

conhecimentos que sejam de acordo com o interesse do utente, não existindo interferências de 

terceiros; e, (3) oferecer os seus serviços, salvaguardando os interesses e direitos de todos os 

outros indivíduos e instituições que compõem a sociedade civil. Também Zaverise et al., 

(2010) adicionaram esclarecimentos, argumentando que o grande repto profissional passa por 

empoderar indivíduos e as organizações, através de uma práxis profissional humanista, 

reflexiva e crítica. A mesma deve ser centrada no indivíduo, tendo em atenção os direitos do 

homem e das crianças. 

3.1. Problemas centrais do trabalho nas CPCJ e suas possíveis soluções 

A questão temporal nas CPCJ 

A questão temporal e a sua gestão são alvo de alguma discussão, especificamente nos 

relatórios de atividades das CPCJ, nos debates televisivos (como, por exemplo, “Sexta às 9”) 

e por afirmações da Presidente da APSS. O tempo e a sua administração têm vindo a 

espicaçar a sociedade e todos aqueles que o tentam esclarecer e subjugar. Segundo Klock 

(2012) o conceito vem da Antiguidade grega e deriva das palavras “Cronos” que significa 

tempo quantitativo e objetivo (o tempo é finito) e “Kyros” que se traduz no tempo qualitativo 

(viver aqui e agora). 

As distintas exibições, sobre o que pode ser o conceito relacionado com a sua gestão, 

vai em conformidade com o que cada indivíduo sente em relação aos recursos disponíveis e a 

pressão que sente no presente. Segundo Klock (2012) a gestão temporal requer um vigoroso 

investimento dos profissionais, posto que, desde o início de um PI tem que apresentar 

resultados da supressão do problema. Ao profissional é exigido que lide com as pressões do 

contexto e de intervir dentro do tempo útil, conduzindo a dois géneros de comportamentos: 

por um lado, pode levar ao agir de imediato e, por outro, pode gerar situações de pânico, 

“stress”, e de frustração por causa dos prazos e burocracias que têm que obedecer. Sobre o 

último, ou autor destaca que o profissional pode sentir impaciência, agressividade, 

competitividade e, em alguns momentos, sensação de hostilidade. Se o profissional conseguir 

enfrentar a pressão temporal, consegue agir sem ficar ansioso ou agitado e lidar com o 

sentimento de culpa, relaxando. 
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Dentro desta questão, Weber (2011) consubstancia que nos últimos anos o Estado tem 

vindo a desresponsabilizar-se do apoio financeiro prestado às organizações, acabando por 

causar uma certa relação de submissão e dependência. Mas também pelo facto de que, o 

Estado não tem uma estrutura apetrechada para controlar e avaliar o trabalho prestado por 

todas as organizações da economia social. Esta situação acaba por afetar o setor da proteção à 

infância e juventude ao que, para Gibbs (2009) é baseado em políticas e procedimentos que 

reforçam o tempo gasto com o preenchimento de papeladas quando comparado com o tempo 

utilizado nos PPP. Conquanto, Gibbs (2009) confirma que os processos burocráticos são uma 

forma que ajuda na diminuição do risco, não provocando o curto-circuito aos funcionários por 

causa da ansiedade e do “stress”.  

Por outa via, Klock (2012) argui que esta situação está claramente presente no 

quotidiano profissional de algumas entidades, onde os trabalhadores são prejudicados 

monetariamente (com redução salarial) se não cumprirem as metas estipuladas no tempo 

certo. Noutras, o número de horas dedicado ao trabalho poderá ser associado ao empenho, 

pois quem sai dentro do horário instituído é visto como desagradável. Esta situação origina 

segundo Weber (2011), a perceção por parte dos utentes de que há uma falta de tempo, 

podendo existir uma desvinculação entre as partes o que tornará difícil a intervenção 

profissional. 

Quando um assistente social inicia um PI é fundamental que a outra parte esteja 

disposta a cooperar no processo, que no caso particular da CPCJ traduz-se na assinatura do 

consentimento. Segundo Weber (2011) quando existe essa aprovação, o profissional deve 

estar ciente das suas limitações, sobretudo as temporais. Nestes casos, o profissional deve ser 

o guardião do tempo, competindo-lhes a sua gestão e assumindo o risco de terminar a 

intervenção precocemente (intitulada de intervenção de curta duração). Para o autor 

enunciado, o facto de existir um limite da intervenção faz com que este seja mais seletivo, 

pois permite concentração e foco no problema, na sua resolução e proporciona ou estimula as 

pessoas a fazerem escolhas. No entanto, esta intervenção deve percorrer “timings” e regras, 

que podem ser divididos em fase inicial de avaliação, fase mediana e fecho da intervenção (cf. 

Quadro 16). 
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Quadro 16: Etapas da intervenção profissional. 

Fases O que é feito? 

Avaliação 

inicial 

Na CPCJ traduz-se na primeira convocatória e assinatura do consentimento, sendo 

considerada uma fase complexa, pois exige empenho profissional. Ambos 

(profissional e utente) devem estar cientes das funções e das respostas do serviço, 

dos objetivos da intervenção e qual será a sua relação. 

Mediana 

A intervenção já está em curso, no entanto podem surgir novos problemas, instalar-

se o cansaço, o utente deixar de comparecer às sessões ou deixar de cumprir as 

premissas acordadas. Na CPCJ caso haja incumprimento do APP há comunicação e 

encaminhamento para o MP. 

Fecho da 

intervenção 

O encerramento da intervenção deve ser preparado desde o início da intervenção. 

Chegada a esta fase e confirmado o afastamento por completo do problema dá-se por 

terminada a intervenção. Na CPCJ, se o perigo foi afastado, o PPP é arquivado em 

reunião da CR, caso contrário, se subsistir, poderá prorrogar-se a MPDP. 

Fonte: Adaptado de Weber (2011). 

Comparativamente aos assistentes sociais, Weber (2011) defende que têm que se 

consciencializar de que não conseguem resolver tudo sozinhos e que podem não conseguir 

responder a todas as lacunas e necessidades do SPCJR. Por isso, esse encargo deve ser 

repartido por todos os elementos, quer sejam eles ao nível da economia, política, ensino, 

justiça e, até mesmo, pelo utente. Klock (2012) dá alguns concelhos para retroceder essas 

situações, tais como: (1) reconhecer os desperdiçadores, ou os economizadores de tempo; (2) 

executar um PI e acompanhamento calendarizado; (3) estar vigilante aos problemas que 

podem surgir inesperadamente, como: chamadas telefónicas, falta de recursos materiais e 

humanos, problemas financeiros e, até mesmo falta de informações. 

No que concerne aos desperdiçadores de tempo, Klock (2012) enuncia alguns como: 

(1) não pode agir sem primeiro ponderar e recolher todas as informações, o que poderá trazer 

desfechos austeros; (2) executar, em primeiro lugar, tarefas e ações que não são prioritárias 

para o momento, deixando para segundo as atividades que carecem maior atenção; (3) 

preservar vários dados e informações que não são essenciais para a intervenção, trazendo 

desperdício de tempo na sua recolha e tratamento; (4) não ter um plano de emergência para 

situações de crise e não estar preparado para os enfrentar; (5) na elaboração dos contactos e 

entrevistas, gastar tempo em assuntos que não são significativos para o PI; (6) não conseguir 

terminar as tarefas no tempo inicialmente estipulado, existindo interrupções momentâneas; (7) 

executar ações que não são da sua competência; (8) não participar nas reuniões de equipa para 

planear e racionar os recursos disponíveis para a eficácia da intervenção; e, (9) dedicar-se, em 



Capítulo III – O serviço social e as suas práticas profissionais nas CPCJ 

68 

primeiro lugar, a assuntos pessoais ou outros que não dizem respeito ao problema em 

discussão. 

Para que essas situações não aconteçam o autor identifica algumas resoluções, tais 

como: (1) calendarizar e priorizar as suas ações diariamente, estando preparado para todas as 

situações de emergência que surjam: seguir o que o ditado popular comprova “não deixes para 

amanhã, o que podes fazer hoje”, ou seja, deixar para o início, as tarefas que requerem uma 

maior atenção pois, a energia será maior; (2) concentrar-se, única e exclusivamente na tarefa 

que está a executar, por forma a rentabilizar e a racionalizar o tempo que dispõe; (3) fazer 

pequenas pausas ao longo do trabalho, pois ajuda a aumentar a eficácia e concentração na 

tarefa que está a executar; (4) evitar situações de desordem e desmazelo no seu local de 

trabalho e nos processos: para isso, deve organizar os documentos de modo a que consiga 

consultá-los a qualquer momento; (5) não procurar ser perfecionista, porque isso pode trazer 

graves consequências; (6) não ter medo de utilizar a palavra “não”, pois o seu uso poderá 

economizar tempo; (7) delegar tarefas e solicitar colaboração a outros profissionais ou 

entidades; e, (8) não ter a ideia de que trabalhar em excesso produz bons resultados. 

Em virtude do que foi mencionado, segundo Klock (2012); Weber (2001), os 

profissionais mais bem-sucedidos no seu quotidiano são aqueles que conseguem gerir melhor 

o seu tempo, recorrendo frequentemente a todas as ferramentas e recursos disponíveis. Assim, 

conseguem rentabilizar o tempo gasto empenharem-se na procura de informações e na 

intervenção para atingirem as metas propostas. 

A privação de recursos humanos e profissionais nas CPCJ 

A privação de recursos humanos nas equipas que trabalham nas CPCJ é uma realidade 

atual, não só em Portugal, mas também na Austrália ou no Reino Unido. Por sua vez, no 

ponto 3.3. do Capítulo II, pronunciou-se que o funcionamento da CPCJ sucede através da 

cooptação de profissionais onde, por um lado, existem os profissionais que exercem as 

funções a tempo inteiro e, por outro, há profissionais a trabalharam a tempo parcial, sendo o 

assistente social um dos trabalhadores com maior ausência e menor número de horas de 

trabalho. Do ponto de vista nacional, a situação tem vindo a agravar-se, porque ao longo dos 

anos o número de representantes a trabalharem na CR das CPCJ tem decrescido (cf. Figura 

24). 
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Figura 24: Número de membros na CPCJ. 

Fonte: Retirado de CNPDPCJ (2018, p. 77) 

Atendendo à Figura 24, enquanto o número de CPCJ e membros da CA aumentaram, o 

número de membros na CR diminuíram. Explicando, passaram de 2397 representantes em 

2008, para 2300 em 2017. No entanto, no seu intervalo existiram anos em que esses valores 

foram superiores, como o caso de 2010 e 2013.  

A situação ilustrada na Figura 23 poderá estar relacionada com a crescente 

mediatização e consciencialização das falhas do Estado e, por seu turno, no SPCJR. Esta 

situação pode contribuir para o aumento do número de saídas do profissional, visto que, 

jamais esteve tão debaixo de fogo de críticas como nos dias de hoje. Para Weber (2011) isso 

acontece porque, (1) estão sobre pressão das expectativas dos utentes, das imposições sociais 

e do Estado para resolverem os problemas; (2) da existência da ideia da racionalização dos 

recursos e dos serviços, aumentando os obstáculos; e, (3) o crescimento das avaliações e 

auditorias, ampliando a desordem em função de um serviço de qualidade. Nesta última, o 

autor, pretende chamar atenção para o facto de que estas auditorias são formatos camuflados 

de avaliação da quantidade em comparação com a qualidade dos serviços, acabando por 

aumentar o trabalho burocrático. 

Por outra via, num estudo realizado por Ferreira, L. (2009) alguns assistentes sociais 

desabafaram que encaram com alguma preocupação a falta de rigor no SPCJR e que a 

ausência de recursos humanos pode não beneficiar o superior interesse da criança, 

Ela acaba sempre por ser o elo mais fraco de uma cadeia de disfuncionalidade (…). As instituições 

não actuam [sic] na prevenção. Deixam que as situações se arrastem até ao perigo. Deixam os casos 

para as Comissões de Protecção resolverem (…) o sistema legal de proteção não garante um 

acompanhamento eficaz de medidas em meio natural de vida se os recursos humanos e materiais são 

insuficientes face ao crescimento de novos problemas sociais. (p. 120). 
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O autor Brigido (2011) elaborou igualmente um estudo ao qual constatou que, na sua 

maioria, os assistentes sociais queixavam-se da falta de recursos humanos. Esta situação 

provocava atrasos na distribuição dos PPP e na rapidez da intervenção. No estudo é referido 

que existem assistentes sociais que trabalham em duas CPCJ ao mesmo tempo, acabando por 

passar longos períodos sem ter contacto com algumas das famílias que acompanham, 

Há constrangimentos com o facto de as pessoas estarem aqui a tempo parcial, isso sim (…) não 

deixa de ser um constrangimento, um técnico estar aqui à 2.ª e depois só voltar na 2.ª a seguir (…) 

para os técnicos é uma angústia, porque estão aqui e no dia seguinte têm que ir para a sua instituição 

e deixam aqui os processos. Para quem tem que gerir uma Comissão é um quebra-cabeças para que 

tudo isto flua (…) eles estão aqui destacados pelas instituições, e às vezes a instituição chega aqui e 

diz-nos: Olhe já não dá, atribuímos novas funções tem que sair (…). (p. 54). 

Também Brigido (2011); Torres et al., (2008) manifestam preocupação em relação à 

escassez de recursos humanos. Sendo que algumas das críticas que estes profissionais 

suportam por parte da sociedade, acontece por omissão na recognição dos fatores-chave que 

podem estar associados a situações de abuso sexual de crianças e/ou jovens ou outras 

situações de perigo. Para Brigido (2011) a tarefa anunciada, deve ser repartida por todos os 

elementos da CPCJ, não estando a exclusividade atribuída a um único profissional ou 

disciplina científica. Se essa responsabilidade for repartida precocemente certamente que 

esses fatores chaves de identificação do risco, tendem a ser mais eficazes. De similar ideia 

surge, Ferreira, L. (2009), chamando a atenção para: “Não é possível uma Comissão trabalhar 

com apenas quatro técnicos afetos a 100%, três técnicos afetos dois dias por semana e um 

técnico afeto a um dia por semana – mais recursos humanos.” (p. 271). 

Sobre o tópico em discussão, não se pode deixar de refletir sobre a autonomia47 

profissional. Segundo Varela (1989, como citado em Weber 2011) apesar de este não parecer 

estar relacionado com o tema, acaba por ter alguns pontos de convergência. Considerando, a 

CPCJ ao estar dependente de uma instituição de origem para disponibilizar o seu trabalhador, 

vê o seu trabalho limitado. Com isto, o autor pretende afirmar que os trabalhadores cooptados 

ao não estarem a tempo inteiro na CPCJ fazem com que o seu controlo e trabalho sejam 

reduzidos em função do tempo disponibilizado.  

                                                           
47 Segundo Varela (1989, como citado em Weber, 2011) vem do grego “auto” e significa “si mesmo” e “nomos” que significa “a lei”. Para o 

autor, pode ser definida como o indivíduo que tem direito a governar-se com as suas próprias leis, sendo antónimo de domínio ou controlo. 
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Para inverter estas situações, o autor Martins, H. (2015) defende que o SPCJR, 

nomeadamente as CPCJ deveriam estar assentes num “modelo organizativo”. Ou melhor, que 

cada uma tivesse incluído nas suas equipas técnicos a tempo inteiro; 

(…) Eu estaria mais a favor que os técnicos estejam contratados, só para isso, porque eu deparo-me 

com a falta de tempo, embora agora somos muitos, mas quando não éramos tantos tínhamos muitos 

processos, não podíamos fazer um trabalho de qualidade e de acompanhamento a tanta gente. (p. 50-

51). 

A distribuição dos PPP pelo número de representantes 

No seguimento do assunto do ponto anterior, é notório que se não há trabalhadores 

suficientes para obrar nos PPP, os que trabalham estão sobrecarregados. Também no ponto 1 

do Capítulo I, especificamente na Figura 4 “Distribuição dos PPP por representantes da CR, 

em 2015 e 2016” ilustra essa situação. Sobre a Figura poder-se-á concluir que, na sua maioria, 

os PPP são distribuídos pela situação de perigo, seguido da valência profissional e da 

disponibilidade dos técnicos. 

Por seu turno, num estudo de Martins, H. (2015) concluiu-se que existia um elevado 

número de PPP quando comparado com o número de comissários afetos à CPCJ, chegando 

que desembolsar do seu tempo pessoal para trabalhar nos PPP, “andávamos a servir de 

bombeiros muitas das vezes, não tínhamos horas de chegar a casa, não tínhamos horas às 

vezes de sair, tinha, não tinha hora de entrar.” (p. 46). Também Watson (2016) partilhou uma 

informação com o público sobre o tema, destacando que cada técnico tem cerca 200 PPP ao 

seu encargo, “O pessoal continua em número insuficiente e não há estabilidade nas 

equipas (…). Verifica-se, ainda, que saíram recursos humanos das que têm menor 

volume processual, mas nem sempre entraram nas que estão a rebentar pelas costuras.” 

(s.p.). Ferreira, L. (2009) expressa a sua opinião sobre a argumentação, deixando no ar, 

“Não é suportável, terem que ser sempre os mesmos a lidar com as situações mais 

difíceis. Este trabalho é desgastante.” (p. 271).  

Para inverter a situação enunciada Martins, H. (2015) é apologista que as ECMIJ 

tenham, cada vez mais, a capacidade para realizarem um trabalho de permanência, exaustivo 

eficaz em matéria de prevenção. As ECMIJ deveriam, da mesma forma que as CPCJ apostar 

num alargamento do seu capital profissional, por forma a trabalhar nos PPP, diminuindo o 

volume de sinalizações às CPCJ. 
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Em súmula, este tema pode ser relacionado com os anteriores, na medida em que, se 

há carência de recursos humanos e os que há são elementos cooptados, os que ficam têm que 

trabalhar em todas as frentes com o horário de trabalho disponível para o efeito. Esta situação 

conduz ao aumento do desgaste profissional, da ansiedade e do “stress” dos trabalhadores, 

levando-os a trabalhar fora do seu horário de trabalho, ou seja, despendo do seu tempo 

pessoal e familiar, e muitas das vezes sem estarem cobertos pelo seguro de trabalho. 

O seguro de trabalho dos profissionais das CPCJ 

Também a questão do seguro de trabalho é debatida e relacionada com os temas 

apresentados anteriormente. Martins, H. (2015) debate o assunto, esclarecendo que há 

situações em que os comissários trabalham para lá das 17:00 horas da tarde, mas o seguro de 

trabalho só está estabelecido até essas horas. 

Muitos dos trabalhadores que ficam para lá das 17:00 horas fazem-no por causa do 

horário de funcionamento não ser compatível com o horário das famílias. Analisando, na 

globalidade das famílias o seu horário de trabalho é o mesmo do horário de atividade da CPCJ 

o que por vezes, não têm flexibilidade para se apresentar na comissão, ou noutro sítio a 

pedido desta. Uma das soluções apresentadas passa pelo alargamento do seu horário, pois 

“um horário alargado para depois das dezassete horas facilitava o contacto com as famílias 

nas suas rotinas em casa, no tempo disponível para contactarem com as mesmas e 

possibilitava melhores formas de atuação perante as mesmas.”. (Martins, H., 2015 p. 54). 

Para fechar a discussão, conclui-se que são várias as falhas, mas todas apontam para 

um sentido, a sua reforma. Ferreira, L. (2009) é um dos autores que faculta algumas pistas 

para inverter esta organização, tais como: (1) uma maior articulação entre as ECMIJ, 

deixando de trabalharem para dentro, isto é, colocar de lado as burocracias: o trabalho em 

parceria vai de encontro com o princípio da transversalidade (não deve ser um trabalho 

isolado), ou melhor, num PI deve-se incluir o utente, os cidadãos, as famílias e todos os 

possíveis parceiros, “procurando em interação encontrar respostas sociais que satisfaçam as 

necessidades decorrentes das questões sociais geradas pela estrutura socioeconómica.” (p. 

269); e, (2) o trabalho elaborado, não pode ser só do ponto de vista financeiro, mas também 

para a obtenção de um trabalho autónomo, funcional e jurídico “com um quadro de pessoa 

próprio e especializado.” (p. 271). 
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64%

29%

7%

Sim

Não

Sem informação

O sistema de proteção de infantojuvenil no resto da Europa 

Dentro do âmbito europeu, a European Union Agency For Fundamental Rights (FRA, 

2015b) conduziu uma investigação que englobou 28 Estados. A pesquisa tinha o desígnio de 

compreender os sistemas de proteção infantojuvenil, identificar os desafios comuns e práticas 

promissoras. Dos temas debatidos nesta pesquisa, existem alguns que são importantes 

resgatar, pois coincidem com os pontos em discussão da investigação: (1) recursos financeiros 

e outras despesas associadas; (2) procedimentos de certificação e habilitação profissional; e, 

(3) dispositivos de avaliação multidisciplinar de PPP. 

Sobre os recursos financeiros e outras despesas associadas, a FRA (2015b) defende 

que os Estados têm que conseguir alocar verbas financeiras e humanas suficientes, para 

garantir os direitos das crianças. Salienta que, efetivamente existe uma escassez de recursos, 

não estando restrito aos recursos humanos, mas também aos recursos financeiros. A solução 

passa por sistemas descentralizados, onde o apoio monetário deve ser distribuído ao nível 

nacional, regional ou local, por forma a assegurar os recursos necessários. A FRA (2015b) 

inquiriu os 28 Estados, no sentido de perceber se existe algum ponto específico no orçamento 

dos Estados sobre a proteção infantil (cf. Figura 25). 

Figura 25: Há apoios financeiros nos Orçamentos dos Estados-Membros na proteção infantojuvenil? 

Fonte: FRA (2015b). 

Partindo da Figura 25, 18 (64%) dos Estados possuem apoios económicos, no entanto 

no reverso, surgem oito (29%) Estados que não dispensam qualquer espécie de apoio para o 

sistema em causa. Sobre o assunto importa ressalvar que, os apoios financeiros não são 

diretamente atribuídos à proteção de crianças e jovens, pois na sua maioria os sistemas são 

descentralizados, estando a sua gestão entregue as autarquias e, por sua vez, em áreas que 

envolvem a educação, o bem-estar social, os subsídios e os cuidados de saúde. Sobre o tema, 
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18%

32%

18%

18%
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Existência de requisitos de formção

Sem exigência de requisitos de formação

Ser certificados de habilitações de assistente social

Não possuem certificado de habilitação, mas possuem

formação na proteção infantil

Sem informação

a FRA (2015b) conclui que, na sua grande maioria, os Estados não detêm despesas próprias à 

proteção infantil, no entanto existem exceções. São apontados oito Estados, tais como: 

Bélgica, França, Letónia, Holanda, Eslováquia, Espanha e Suécia em que existe uma despesa 

anual consagrada à proteção infantil. 

Comparativamente ao segundo tema, ou seja, “Certification and acreditation 

procedures for professionals”, e com base em argumentos de FRA (2015a), a presença de 

profissionais habilitados e em número satisfatório é vital para garantir uma proteção propícia 

e efetiva realização dos direitos das crianças e/ou jovens. Em certos países europeus existem 

formalidades para os trabalhadores ingressarem neste sistema como, por exemplo, 

trabalharem nos serviços de proteção infantil, estarem por dentro dos termos da legislação, 

dos regulamentos, dos elementos de qualidade do sistema e possuírem habilitações 

educacionais na área. 

A FRA (2015a) inquiriu os Estados (aos quais não se inclui, Dinamarca, Finlândia, 

Itália e Portugal) sobre a existência de requisitos de acesso ao sistema e a certificação dos 

profissionais de serviço social, pela qual se traduz no seguinte: 

Figura 26: Exigência de requisitos de acesso e certificação de assistentes sociais. 

Fonte: FRA (2015a) 

Na Figura 26 é percetível que a grande maioria dos Estados (32%) não exigem 

acreditação e profissionais habilitados para as funções. Não obstante, segundo a FRA (2015a) 

nos países cuja formação é obrigatória, o acesso é restrito, como é o caso dos trabalhadores 

administrativos e outros. Para o autor, existem casos em que a formação profissional e a 

habilitação dos mesmos não é obrigatória, visto que, basta trabalharem no SPCJR. 

Comparativamente aos sistemas de certificação de acesso dos seus profissionais, a FRA 
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(2015a) destaca que em países como França, Irlanda, Lituânia, Polónia e Reino Unidos existe 

um procedimento de certificação bastante rigoroso para os assistentes sociais. Este processo 

passa por uma formação e completarem um número de horas de treino de competências. No 

revés, Estados como a República Checa, a Hungria, a Letónia, a Eslováquia e a Eslovénia não 

têm procedimentos de certificação ou de acreditação dos profissionais de serviço social, mas 

exigem que os seus profissionais tenham treinos específicos. 

Num terceiro momento, a FRA procurou abordar o tema das equipas 

multidisciplinares na proteção infantil. Para a FRA (2015c) o processo de avaliação dos PPP 

devem envolver uma equipa participativa e interativa no desenho das atividades de curto e 

longo prazo. Na Figura 27, serão indicados quais os países que possuem e/ou exigem uma 

avaliação multidisciplinar de casos de proteção infantil na Europa. 

Figura 27: Casos onde exigem avaliação multidisciplinar de PPP na proteção infantil. 

Fonte: FRA (2015c). 

Sobre a Figura 27, constata-se que seis Estados (Finlândia, Grécia, Letónia, Países 

Baixos, Eslováquia e o Reino Unido), não foram identificados quaisquer dispositivos que 

avaliação multidisciplinar. Os restantes possuem dispositivos de avaliação multidisciplinar, 

contudo em sete deles (Áustria, Croácia, República Checa, Dinamarca, Hungria, Lituânia e 

Roménia) a avaliação tem um valor legal. Mais se informa que, nos casos em que não existem 

dispositivos de avaliação multidisciplinar, a decisão é do gestor de caso, ou do assistente 

social. Por último, em muitos Estados apesar de defenderem a avaliação multidisciplinar, esta 

não é aplicada por falta de recursos humanos e à pesada carga de trabalho. 
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Em sinopse 

O trabalho desenvolvido pelo assistente social deve ser ajustado ao PPP, isto para 

garantir o sucesso da intervenção. Muitas das vezes o que parece ser um trabalho estável e 

coerente, deixa de o ser de um momento para o outro, o que exige um treino específico e 

contínuo para lidar com as situações. Em determinados casos é bastante complexo satisfazer 

as necessidades da criança, do jovem e da sua família, por falta de recursos, meios, respostas 

ou tempo. Por isso, compete ao profissional de serviço social, ter um papel de intermediação 

entre os seus utentes e as estruturas de poder, auxiliando a promover o seu bem-estar e o 

desenvolvimento saudável. Não existindo deliberações perfeitas nem certezas absolutas de 

que a ação é a mais correta a fazer, é necessário conseguir-se adaptar a todas as situações 

inesperadas que possam surgir. 

É certo que neste trabalho, tal como noutros, existem as suas falhas, de referir a 

questão temporal, ausência de um número suficiente de trabalhadores. Também um pouco por 

toda a Europa o cenário não é muito diferente do português. No entanto, existem algumas 

soluções que podem melhorar o mesmo, ou seja, através da contratação a tempo inteiro de 

profissionais, o que, por si só, já melhoraria consideravelmente todos os outros problemas 

associados ao SPCJR. 

Por outro lado, existem aspetos positivos relativamente ao sistema entre eles: a CPCJ 

ser constituída por um grupo de representantes com diferentes saberes48 de diferentes áreas 

científicas, o que permite a conjugação de conhecimentos. Mas também, possibilita que no 

acompanhamento de um PPP, não exista nenhuma área importante para a criança e/ou jovem 

esquecida. De igual modo, o facto de existir uma retaguarda profissional, ao qual os 

profissionais da CPCJ podem contar para trabalharem as situações. Aqui fala-se das entidades 

parceiras da CPCJ, na medida em que, se não existissem protocolos de parcerias e o espírito 

participativo nesta temática, seria muito mais trabalhoso a atuação da CPCJ. 

                                                           
48 Segundo Bandeira (2017) pode ser designado também de capital social. Com isto pretende dizer que é um “Stock de saberes, de normas de 

conduta e de redes sociais que as comunidades podem aproveitar de si próprias para resolver problemas comuns.” (p. 196). 
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CAPÍTULO IV – Apresentação de resultados e discussão 

Este capítulo será utilizado para a exposição e discussão dos resultados alcançados no 

processo de investigação. O mesmo não estará inteiramente desligado dos restantes capítulos, 

uma vez que, nele se fará uma permanente articulação entre teoria e prática, por forma a 

responder às questões de investigação apresentadas no início desta dissertação.  

Num momento inicial ira-se resgatar as questões de investigação, subdividindo-as em 

pontos de análise. Sobre o assunto e apesar de se ter adotado uma “Estratégia de exploração 

sequencial” (utilizar primeiro os inquéritos por questionário e, posteriormente aplicar-se-ia as 

entrevistas) a apresentação dos resultados incluíra os dados recolhidos nas duas técnicas. 

Importa destacar que, a grande maioria dos dados serão ostentados em forma de gráficos 

seguidos da sua interpretação. No entanto, serão acrescentados excertos de passagens de 

entrevistas com assistentes sociais que poderão ir de encontro com o ponto de investigação. 

Mais se informa que, na apresentação dos dados irá constar afirmações recolhidas na 

interação com as CPCJ, que poderão ser pertinentes apreciá-las.  

Para terminar, o grande foco desta investigação, ou seja, o assistente social não será 

esquecido. Para auxiliar ao desenho e interpretação dos resultados, acrescentar-se-á, se assim 

se justificar, algumas passagens, observadas e participadas em contexto de estágio curricular 

(presentes em diário de campo). Justifica-se, portante o acréscimo deste aspeto, porque ao 

longo do estágio existiram situações e diálogos informais que podem contribuir para uma 

melhor perceção do quotidiano do assistente social no que se refere a sua importância, e 

gestão do tempo de trabalho. 
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1.O trabalho numa CPCJ 

Neste espaço de reflexão, incluir-se-á as respostas para os objetivos específicos 

definidos e recolhidas com a aplicação do inquérito por questionário e na entrevista 

semiestruturada. Para isso é importante, resgatar duas questões presentes no seguinte quadro, 

Questão de investigação Objetivos específicos 

1. Analisar e clarificar a 

participação dos assistentes 

socias nas CPCJ. 

1.1. Quantificar o número de total de assistentes sociais 

por CPCJ concelhia: caracterizar a composição técnica e 

científica das CR e examinar a representatividade do 

assistente social na CPCJ. 

1.2. Contabilizar o número de PPP por representante, em 

particular do assistente social nas CPCJ: aclarar o 

número de PPP por representante e analisar o horário de 

trabalho de cada um. 

1.1. Transformam-se os tempos, trocam-se as equipas: Os recursos humanos na CPCJ  

Nesta sessão, ir-se-á apresentar as respostas à pergunta 1.1. presente no quadro 

anterior. Assim, para uma melhor organização considerou-se importante estabelecer pontos de 

análise49, tais como: (1) caracterização organizacional das CPCJ e, (2) presença ou ausência 

de assistentes sociais na CPCJ. Num primeiro momento, caracterizar-se-á a composição 

técnica e científica das CR dos dois distritos. E, por outro lado, descrever-se-á a 

representatividade do serviço social nas CPCJ. 

Caracterização organizacional das CPCJ 

Revendo o que foi pronunciando anteriormente, o trabalho das CPCJ tem vindo a 

progredir nos últimos anos, consequência de todas as alterações existentes. No início, este 

papel competia exclusivamente aos tribunais de menores e aos delegados de vigilância, no 

entanto com o progredir dos tempos e da exigência das sociedades, teve que se readaptar e 

incluir novas áreas científicas, como o caso do serviço social, direito, sociologia e psicologia. 

Contudo, essa evolução não foi tão significativa como o desejado, pois existe a questão da 

multidisciplinaridade e da carência de recursos humanos. Estes são temas debatidos nos 

relatórios anuais das CPCJ, nos meios de comunicação social e pela seguinte fonte, 

A LPCJ foi importada para romper com o paradigma tradicional e corporativo. No entanto, esta 

transição veio tornar o sistema frágil. (…) A realidade mudou, mas nós não acompanhamos essas 

                                                           
49A utilização de variáveis de análise para a descodificação dos dados em diversos pontos-chave é utilizada nas investigações. Desta forma, 

segundo Guerra (2006) a utilização desta análise de conteúdo permite explicar fenómenos que estão a ser estudados. 
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mudanças, não há, ou é inexistente, a qualificação das equipas, por isso, é que há relatórios mal 

feitos (…) Mais tarde vem a família com o advogado ou o psicólogo de renome e derruba o relatório 

e, depois o profissional que fez fica mal visto (…). (O1)50 

Tal como fora explicado anteriormente, o trabalho na CPCJ ocorre por via da 

cooptação de representantes, executando funções a tempo parcial na CR51. Esta situação 

levanta questões do ponto de vista da qualidade do serviço prestado, da formação profissional 

existente, bem como sobre, 

A questão da sustentabilidade do sistema (…) está-se a retirar de um lado para colocar no outro. (…) 

Os profissionais acabam por não aguentar essa pressão, abandonando os postos de trabalho. (…) Eu 

sai da CPCJ porque não me sentia em condições, em termos éticos e pessoais, por isso saí (…), mas 

há sempre pressão da CPCJ para meter lá um assistente social. (O2)52 

Se a situação é marcada por um vaivém de profissionais, em consequência do limite 

máximo de mandatos53 ou por outras situações, como serão constituídas as equipas 

multidisciplinares da CPCJ. Desta forma, respondendo a uma parte da questão 1.1., nos 

distritos de Vila Real e de Bragança verificou-se, 

Figura 28: Constituição profissional nas CPCJ dos distritos de Vila Real e Bragança.54 

                                                           
50 O1 – Orador1, com o tema “Atual Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo”, no “IV Seminário Construir para Crescer – Novos 

paradigmas e desafios ao acolhimento residencial de crianças e jovens”, identificado com Orador 1 (O1). 
51 Referido pelos seguintes autores: CNPDPCJ (2011); alínea m) do art.º 17 LPCJ; número 5 do art.º 20 da LPCJ. Exposição presente na 

página 8 desta dissertação.  
52 O2 – Oradora2, com o tema “O papel do assistente social na sustentabilidade das instituições sociais” nas “I Jornadas de Serviço Social” 
na UTAD. 
53 Sobre o número de mandatos dos representantes, no momento da produção da lei o seu legislador entendeu que seriam até nove anos 

consecutivos, pois trata-se de um trabalho desgastante, exigente e que deve ser renovado com frequência por esse motivo e assim se 
desenvolveu o sistema de cooptação de elementos. 
54 As informações ilustradas nas Figuras 27 e 28 referem-se aos dados fornecidos pela CNPDPCJ. 
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Partindo da Figura 28, com um total de 188 comissários e com uma média de sete 

representantes por CPCJ, prevalece em larga medida os elementos cooptados com 32 

representantes, não sabendo qual é a sua entidade de origem. Num segundo patamar surgem 

os representantes da saúde, do ISS, I.P., da educação e do município com 26 representantes 

cada. No oposto, as duas entidades com menor representatividade são o IEFP e as 

Associações Desportivas, Culturais ou Recreativas com um e três elementos, respetivamente. 

Dos dois distritos, Vila Real é aquele que aufere maior número de representantes (97 

profissionais), sendo que o distrito de Bragança perfaz um total de 91 representantes (cf. 

Figura 29). 

Figura 29: Número total de representantes na CR das CPCJ dos distritos de Vila Real e Bragança.55 

Ao se analisar a Figura 29 constata-se que existem CPCJ em que o número de 

representantes é em menor número do que noutras, isso reflete-se pelo número de PPP 

acompanhados, ou por tratar-se de localidades com uma densidade populacional maior. O 

número de comissários contratados para a CPCJ vai de acordo com as suas necessidades e 

com o que está determinado por lei. Contudo, na sua componente prática existe falta de 

recursos humanos não só nos distritos de Vila Real e de Bragança, mas um pouco por todo o 

país56. Esta falta de profissionais é uma questão transversal a todos as áreas, “Houve uma 

altura em que estávamos numa fase complicada, com falta de pessoal, e isso fez-me 

questionar sobre o tipo de respostas que a CPCJ tem e a sua capacidade de intervenção.” 

(A.S.2).  

Relativamente à contratação e seleção dos trabalhadores para a CPCJ, estas podem ter 

interferência externa. Isto é, poderão estar a ser nomeados trabalhadores de acordo com o 

interesse e objetivo de cada instituição atente-se,  

(…) A política está fortemente presente na CPCJ, veja só, no momento de se eleger um 

representante do município, ou alguém ligado à autarquia, vem o representante da cor política que 

                                                           
55 Os dados entre “CPCJ1” e “CPCJ 14” fazem referência a dados do distrito de Vila Real. As restantes CPCJ, ou seja, de “CPCJ 13” e 

“CPCJ 26” são relativos ao distrito de Bragança. 
56 Assunto anteriormente referido no Cap. I, pág. 7 e em CNPDPCJ (2016, p. 36) e CNPDPCJ (2017, p. 27). 
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está na câmara. Todos eles acham muito bonito a proteção à infância e estão todos interessados em 

participar, mas no momento da verdade não é assim, eles querem arrebanhar tudo e estarem em todo 

o lado, com representatividade em todas as instituições. Se formos ao micro da questão o grande 

problema das CPCJ são esses, a dependência política. (A.S.1). 

Acredito que possa existir alguma pressão política nas CPCJ, mas isso não existe na CPCJ que 

represento, pois sempre que precisamos de alguma coisa estão prontos para nos ajudar, veja temos 

instalações novas. (A.S.3). 

A situação presente na referência anterior, não é exclusiva ao poder político, existem 

entidades em que poderá haver interferência na seleção dos seus representantes como o caso 

que se segue,  

(…) seria importante que a designação d@s comissári@s [sic] pelas entidades tivesse em atenção o 

seu perfil específico para trabalhar nesta área. Por último existe uma rotatividade quase anual na 

área da educação sendo designadas professores ou professoras sem um mínimo de formação ou que 

até serve para afastar da escola alguns professores mais problemáticos (CPCJ6). 

Perante o exposto, constata-se que o problema da falta de elementos técnicos de apoio 

é um ponto superficial nesta matéria, visto que, se escavarmos, se formos há raiz, ou então, ao 

micro da questão, existem situações encobertas. Segundo o apurado as entidades estão a 

descartar-se dos profissionais menos competentes ou com menor interesse para a entidade. 

Deste modo, pode-se argumentar que existe uma situação mais grave do que a carência de 

recursos humanos na CPCJ, que passa pela qualificação profissional e por quem está a 

trabalhar os processos. A seleção do profissional para laborar na CPCJ, deve ser uma das 

questões a serem consideradas nas discussões sobre o tema. Se existe um profissional sem 

qualificação ou perfil profissional para o cargo que vai desempenhar, que competências, 

conhecimentos técnicos e científicos possuem para a redação de um diagnóstico social, por 

exemplo. 

Presença ou ‘ausência’ de assistentes sociais nas CPCJ 

No seguimento da análise à questão 1.1. e relacionando-a com o serviço social a 

formação oferece aos seus profissionais a possibilidade de trabalharem em distintos ramos da 

sociedade, como é o caso de saúde, educação, segurança social, reinserção social e infância e 
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juventude. No setor da infância e juventude, nomeadamente nas CPCJ, o serviço social é 

considerado uma das valências científicas em falta, mas também é uma das profissões com 

maior pertinência dentro desta atente-se, 

(…) a infância e juventude é uma área em que as pessoas estão consciencializadas da sua 

importância e do papel fundamental que têm os comissários, agora há falta de pessoal, isso sim. Eu 

inicialmente tinha duas CPCJ e agora tenho quatro CPCJ. (A.S.1). 

Dentro do leque de profissionais que trabalham e que são essenciais para uma CPCJ, 

não existem valências mais ou menos importantes, todavia poderão existir algumas de maior 

relação com a missão da CPCJ e que podem estar em falta, 

(…) falta o direito, que é sem dúvida importante ter um jurista nas equipas. Falta também um 

psicólogo que é um elemento importante, no entanto há outras em que temos esses profissionais 

(…). Agora se me perguntar quais considero serem os grupos específicos que devem estar presentes 

nas equipas da CPCJ são sem dúvida o direito, a psicologia, a educação e o serviço social. (A.S.1); 

(…) Neste momento temos em processo de saída da CPCJ por ter atingido o tempo limite, um 

assistente social, sem sabermos se vai ser substituído por outro da mesma categoria profissional uma 

vez que a entidade é parceira obrigatório (…) (CPCJ16); 

(…) ao membro cooptado com valência em serviço social, o mesmo já não faz parte da comissão, 

atendendo que cessou funções por ter atingido o período de nove ano consecutivo de exercício de 

membro. (…) estamos a tentar obter junto das entidades representadas a disponibilização de um 

técnico nessa área que será posteriormente cooptado, visto a necessidade de suprimir a não 

existência da valência técnica (CPCJ13). 

Pelas afirmações apresentadas pode-se atestar que o serviço social não está presente 

em todas as CPCJ. No entanto, existem outras valências que podem estar em falta, como o 

caso do direito e da psicologia. Sobre o serviço social, e face aos testemunhos, por um lado 

procuram colmatar essa falha técnica nas instituições que existem dentro do território. Por 

outro lado, por se tratar de um parceiro obrigatório, poderá não ser afixado um especialista 

com habilitações em serviço social, ficando a CPCJ sem um técnico nesta área. Estas 

situações existem em todo o território nacional, no entanto comparativamente ao campo 
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empírico analisado, estão presentes as seguintes áreas de formação profissional nas equipas da 

CR das CPCJ: 

Figura 30: Áreas de formação dos representantes da CR dos distritos de Bragança e Vila Real.  

Da figura 30 pode-se retirar que, nos distritos de Bragança e Vila Real com maior 

número de representantes surge a valência de pedagogia com 50 profissionais, existindo mais 

do que um representante por CR; e, com menor número (9 representante) surgem os técnicos 

com formação em sociologia. Comparativamente ao serviço social existem 36 trabalhadores 

sendo que, existem CPCJ em que este elemento não está presente. Das 26 CPCJ há quatro do 

distrito de Vila Real e uma do distrito de Bragança que não têm assistente social na sua 

equipa (cf. Figura 31). 

Figura 31: Número total de assistentes sociais por CPCJ dos distritos de Bragança e Vila Real.57 

Confrontando estes gráficos com os apresentados no início da dissertação, constata-se 

que do ponto de vista nacional existem 38 CPCJ que não têm representantes de serviço social. 

Esta situação também se verifica em algumas dos distritos de Vila Real e Bragança, no 

entanto do total (188 representantes) 19.14% são profissionais com formação superior em 

serviço social. Mais se informa que, metade da amostra tem dois ou mais elementos com 

formação em serviço social, tendo o distrito de Vila Real sete CPCJ e o distrito de Bragança 

seis CPCJ nessa situação. 

A situação apresentada neste tópico corrobora que existem CPCJ que não têm 

assistentes sociais nas suas equipas e, até mesmo, outras áreas científicas de relevo. Estas 

situações fazem refletir sobre a multidisciplinaridade existente. Já em 2009, Ferreira, L. 

                                                           
57 Os dados entre “CPCJ1” e “CPCJ 14” são dados do distrito de Vila Real. Os restantes são relativos ao distrito de Bragança. 
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demonstrava esta preocupação e quase dez anos depois as inquietações são as idênticas. Para 

o autor há efetivamente ausência de áreas de formação chave, como o serviço social, direito, 

psicologia, educação, o que, provoca carência de rigor no tratamento dos PPP e coloca em 

causa o princípio do superior interesse da criança. A presença de todas as áreas científicas são, 

igualmente importantes para a CPCJ, uma vez que cada uma traz um pouco dos seus saberes 

para a análise multidisciplinar. No entanto, o serviço social sobressaí das outras, na medida 

em que sempre esteve relacionado com a defesa dos direitos humanos.58 

Sobre as habilitações profissionais, não existem dados empíricos que determinem 

quais são e se existem procedimentos de habilitação e formação profissionais em Portugal, 

muito menos se os profissionais são os mais adequados para as funções. Mas, a FRA ilustra 

essa situação, determinando que em 32% dos países inquiridos não existe este processo de 

seleção. Portanto, se os dados indicam que não existem testes de seleção profissional que 

ferramentas de trabalho existem. E se, esta situação se juntar a ausência de assistente social, 

sendo ele o elemento com capacidades para analisar e trabalhar o problema no contexto, 

poderá acontecer a situação enunciada pelo O1. Ou seja, vir mais tarde um advogado ou um 

psicólogo de renome para lançar por terra todo o relatório social elaborado. Exemplificando, 

se surgir num relatório os seguintes enunciados: ausência de relações intrafamiliares, ou 

carência de aptidões relacionais, sem acompanhar uma explicação e exploração do assunto, 

um advogado pode alegar falta de informações ou afirmar que são frases pré-estipuladas, sem 

grande fundamentação teórica ou empírica. 

1.2. O trabalho dentro de quatro paredes: A distribuição dos PPP e o horário de 

trabalho 

Para responder ao objetivo específico 1.2. ira-se utilizar os seguintes pontos de análise: 

(1) a distribuição dos PPP por representante; e (2) a carga horária dos representantes. O 

primeiro faz referência ao número de PPP por representante, isto porque, a literatura divulga 

que cada um possui um enorme número de processos, fruto da insuficiência de recursos 

humanos. Por sua vez, o segundo incidirá na análise do horário de trabalho de cada 

representante que integra a CR, visto que, também o número de horas afeto ao trabalho é 

reduzido. 

                                                           
58 Para esta questão destaca-se a ideia de Magalhães (2005, como citado em Loulé, 2005) presente na página 9 e 63 e de Healy, L. (2008) na 

pág. 54 desta dissertação.  
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A distribuição dos PPP por representante 

Do ponto de vista nacional, o volume processual transpõe o número de comissários, e 

na impossibilidade de existirem todas as áreas profissionais numa CPCJ a distribuição dos 

PPP é uma tese erguida. Deste modo, comparativamente ao campo empírico o número total de 

PPP é de 1661 sendo que, por concelho o panorama é o seguinte: 

Figura 32: Número total de PPP por CPCJ concelhia, em 2016.59 

Dos dados fornecidos pela Figura 32 há discrepâncias quando comparados com os 

números apresentados nas respostas do inquérito: (1) a CPCJ3 apresentou menos dois PPP; 

(2) a CPCJ6 respondeu com o mesmo número; (3) a CPCJ11 apresentou 11 PPP; (4) a 

CPCJ13 declarou 55 PPP; (5) a CPCJ17 referiu ter 35 PPP; (6) a CPCJ19 afirmou ter 147 

PPP; e, (7) a CPCJ23 alegou ter 23 PPP. Face à situação, optou-se por considerar os dados da 

CNPDPCJ, uma vez que, comportam comunicações de todas as CPCJ. Dos dois é o distrito de 

Vila Real que tem maior número de PPP, contudo apresenta mais dois concelhos. Ao analisar-

se o número total de PPP com o número total de representantes, conclui-se que em média 

existem 9 PPP por cada um. Não obstante, não pode ser considerado este valor, pois na 

caracterização processual por representante o número é superior (cf. Figura 33). 

Figura 33: Número total de PPP por entidade representada, em 2016.60 

                                                           
59 Os dados entre “CPCJ1” e “CPCJ 14” são do distrito de Vila Real. Os restantes, ou seja, de “CPCJ 13” e “CPCJ 26” são relativos ao 

distrito de Bragança. Os dados foram obtidos através da CNPDPCJ. 
60 Os dados apresentados são da aplicação do inquérito às sete CPCJ, visto que esta questão não se conseguiu obter resposta pela CNPDPCJ. 



Capítulo IV – Apresentação de resultados e discussão 

86 

Sobre os dados da Figura 33 são os elementos cooptados que possuem maior número 

com 208 PPP. A este valor seguem-se os representantes do ISS, I.P. (128 PPP), da Educação 

(124 PPP) e do Município (85 PPP). No oposto, surgem as Associações de Pais e as Forças de 

Segurança (GNR) com cinco PPP cada. Direcionando o tema para o serviço social, o quadro 

que se segue permite comparar o número por área de formação científica, 

Quadro 17: Número de PPP por área de formação profissional.61 

CPCJ 

FORMAÇÃO 
CPCJ3 CPCJ6 CPCJ11 CPCJ13 CPCJ17 CPCJ19 CPCJ23 

Serviço Social 31 0 ---- --- 5 10 1 

Serviço Social 42 2 --- --- 4 --- --- 

Serviço Social --- 2 --- --- --- --- --- 

Psicologia 102 1 --- 6 --- 10 --- 

Psicologia 55 --- --- --- --- 4 --- 

Psicologia --- --- --- --- --- 55  

Direito 34 --- --- 12 --- --- --- 

Direito 30 --- --- --- --- --- --- 

Educação 81 10 --- 15 5 59 9 

Educação --- --- --- 2 4 0 --- 

Educação --- --- --- 4 --- --- --- 

Saúde 12 3 --- --- 4 --- 8 

Outra 50 --- --- 3 4 5 5 

Outra --- --- --- 4 4 4 --- 

Outra --- --- --- 5 5 0 --- 

Sociologia --- --- --- 8 --- --- --- 

Tendo em consideração os aspetos apresentados no Quadro 17, pode-se afirmar que 

quem tem a maior fatia de PPP são as áreas de formação em psicologia, direito e serviço 

social. Confrontando, o número de PPP do serviço social com as restantes, pode-se constatar 

que o volume de trabalho é semelhante. Também neste tópico e na análise das respostas 

fornecidas pelas CPCJ, existe um caso em que os valores fornecidos não coincidem. Num 

primeiro momento, questionou-se qual seria o número total de PPP, em 2016 e, num segundo 

instante, solicitou-se para discriminarem o número de PPP por cada representante, em 2016. 

Porém, se se fizer o somatório das informações, os valores são díspares como, por exemplo, a 

CPCJ3 no somatório perfaz um total de 437 PPP, todavia o número total de PPP foi de 426; as 

restantes expuseram números idênticos nas duas respostas. 

                                                           
61 A CPCJ11 respondeu ao inquérito, mas não facultou dados para esta questão. No caso da CPCJ6, existe um elemento de serviço social que 

faz parte da CR, no entanto não tem ao seu encargo PPP. 
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Sobre a situação apresentada, estabeleceu-se contacto com a CPCJ3, com o objetivo de 

se interrogar sobre a diferença de valores ao qual responderam: “Relativamente à questão 

colocada (…) cada processo de promoção e proteção (…) tem dois técnicos gestores, o que 

justifica a diferença de dados.” (CPCJ3). Portanto, encerra-se o assunto argumentando que, 

neste caso há mais do que um representante encarregue pelos PPP, tornando o seu 

acompanhamento multidisciplinar ou, porventura, pela situação exigir um trabalho minucioso. 

A carga horária dos representantes 

Aditando ao ponto anterior, a carga de trabalho de cada profissional instiga hesitações 

comparativamente ao empenho profissional e ao acompanhamento do PPP. Esta situação é 

bastante debatida por Ferreira, L. (2009); CNPDPCJ (2016; 2017). Segundo o número 2 do 

art.º 25 da LPCJ, “2 - O exercício das funções dos membros da comissão de proteção, no 

âmbito da competência desta, têm caráter prioritário relativamente às que exercem nos 

respetivos serviços e constituem serviço público obrigatório (…).”. Não obstante, sabe-se que 

a questão da priorização do trabalho não é concretizada na prática como decreta a teoria: 

Se formos bem a ver, a lei diz que o trabalho da CPCJ tem que ser prioritário quando comparado 

com o trabalho realizado pela instituição de origem, mas a realidade não é essa. Às vezes há 

entraves e situações que não conseguimos controlar (…) ainda no outro dia houve uma situação de 

retirada de um processo que acompanho em que teve que se gerir à distância e articular com o outro 

comissário por chamada. Só assim é que consegui estar a par da situação e do que estava a 

acontecer. (A.S.1). 

Pela declaração apresentada, constata-se que o horário de trabalho e a disponibilidade 

nem sempre é aquela que se pretende ou se ambiciona. Mesmo estando proclamando na lei de 

que o trabalho da CPCJ deve ser prioritário em relação a qualquer outro, sabe-se que na 

realidade não é bem assim. Por exemplo, em contexto de estágio curricular, esta questão 

surgiu em diversas ocasiões como, por exemplo, existirem situações em que as estagiárias 

teriam que se deslocar a Câmara Municipal, por impossibilidade da assistente social 

apresentar-se na CPCJ. A questão do horário de trabalho foi um dos pontos apresentados às 

CPCJ que colaboraram na investigação, bem como à CNPDPCJ, com o intuito de se perceber 

o número médio de horas semanais que cada representante trabalha apresentando os seguintes 

resultados: 
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Figura 34: Número de horas por semana de trabalho nas CPCJ, por representante. 

A Figura demonstra que é o representante da educação que detém maior número de 

horas (23 horas por semana). Todavia, existem exceções, pois há casos em quem o horário 

semanal é de três horas. Posteriormente surgem os elementos cooptados (12 horas), os 

representantes no município (14 horas) e as forças de segurança (cinco horas). O número 

limitado de horas faz refletir sobre como é que cada comissário consegue executar as suas 

funções, lidar com todos os problemas e ainda exercer funções na sua entidade de origem: 

Nós aqui andamos sempre a correr, ainda mais eu que trabalho em quatro. Tenho situações em que 

estou a trabalhar numa e estou a resolver processos de outra. Ainda na outra sexta-feira tivemos um 

procedimento de urgência que se estendeu pelo fim de semana fora. Tive que entregar os relatórios e 

outros documentos ao tribunal de turno (…) E esse dia que foi um sábado, pois temos 48h para 

entregar o relatório no tribunal, a entidade não pagou-me esse dia, nem sequer soube que estive a 

trabalhar e, na segunda voltei ao trabalho sem descansar. (A.S.1). 

Pelo testemunho do A.S.1 corrobora-se que o quotidiano profissional do assistente 

social é um constante corre-corre, existindo situações em que este profissional tem que gerir à 

distância. Para escrutinar o assunto, e para explicar em concreto o horário de trabalho de cada 

um, no quadro que se segue constam dados relativos às horas por semana por área de 

formação profissionais recolhidas na aplicação do inquérito. 
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Quadro 18: Número de horas de trabalho semanais por área de formação profissional. 

                    CPCJ 

Formação 
CPCJ3 CPCJ6 CPCJ11 CPCJ13 CPCJ17 CPCJ19 CPCJ23 

Serviço Social 7 0 8 --- 8 10 8 

Serviço Social 7 4 7 --- 8 --- --- 

Serviço Social --- 4 --- --- --- --- --- 

Psicologia 35 1 --- 3 --- 10 --- 

Psicologia 24 --- --- --- --- 5 --- 

Psicologia --- --- --- --- --- 55  

Direito 34 --- --- 3 --- --- --- 

Direito 7 --- --- --- --- --- --- 

Educação 35 7.5 17 17 18 34 17 

Educação --- --- 10 3 8 10 --- 

Educação --- --- 35 3 --- --- --- 

Saúde 7 4 --- --- 8 --- 8 

Outra 20 --- --- 3 8 35 35 

Outra --- --- --- 3 8 10 --- 

Outra --- --- --- 3 8 10 --- 

Sociologia --- --- 20 5 --- --- --- 

Adensando os assuntos retratados no Quadro 17 e 18 e na Figura 32 e 33 argui-se que, 

se equipararmos o tempo disponível com o volume processual, resta pouco tempo para cada 

PPP. Utilizando como exemplo o representante de psicologia com 102 PPP e que trabalha 35 

horas, este fica com três horas por semana para cada PPP. No entanto, as tarefas diárias vão 

mais além do que acompanhar um processo. A cada gestor compete-lhes participar nas 

reuniões da CR, atualizar os processos e realizar convocatórias ou ofícios. Pegando noutro 

profissional, tal como o assistente social que tem 42 PPP e trabalha sete horas por semana, 

sobra-lhes aproximadamente 20 minutos para cada um. Esta realidade, obriga-os a duplicarem 

forças, tentando arranjar mecanismos de trabalho,  

(…) as pessoas têm vindo a dar mais de si, temos mantido uma articulação permanente entre todos 

os comissários. Mas é claro que gostaria ter mais horas, trabalhar com calma nos meus processos. 

Veja bem, numa das CPCJ que trabalho só de quinze em quinze dias é que tenho uma manhã de 

trabalho, porque lá, as reuniões da modalidade restrita acontecem quinzenalmente. (A.S.1). 

Sendo as CPCJ uma parte importante nesta investigação, o assunto foi discutido com 

as mesmas. Às CPCJ que se prontificaram para colaborar, foi-lhes apresentado o seguinte: 

“Consideram que o horário disponível para o trabalho realizado na CPCJ é suficiente, em 

função do volume processual existente por cada gestor de caso? Dê a sua opinião sobre o 

tema: as horas de trabalho nas CPCJ, em função do volume processual existente e da 
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capacidade de resposta da comissão aos PPP?”. Há questão apresentada obtiveram-se as 

seguintes declarações: “No caso da C.P.C.J de (…) o volume processual não é muito elevado, 

sendo que considero as horas suficientes.” (CPCJ17); “Não. O horário disponibilizado pelos 

técnicos à comissão, não é suficiente para dar resposta às necessidades da comissão.” 

(CPCJ3); “Sim, as horas de trabalho nesta CPCJ são suficientes para o volume processual.” 

(CPCJ11); Considero que especificamente neste concelho as horas de disponibilidade seriam 

suficientes se tod@s [sic] @s [sic] comissári@s [sic] tivessem formação na área, anterior à 

sua entrada. (CPCJ6); 

Tendo em conta o volume processual desta comissão e os técnicos a ela afetos, as horas de trabalho 

não são suficientes para todos os técnicos que não estão afetos a tempo inteiro, por forma a haver 

uma distribuição equitativa dos processos. Por outro lado, o trabalho técnico limita a atuação dos 

membros da restrita no que respeita ao trabalho preventivo. A mesma situação ocorre ao nível 

nacional, principalmente em CPCJ com volumes processuais elevados (CPCJ19); 

Tendo em consideração ao enunciado, o trabalho técnico e burocrático pode dificultar e 

limita a atuação profissional, em comparação com o trabalho de prevenção. Por último, 

ressalta a ideia, anteriormente abordada, de que as horas de trabalho seriam suficientes se 

existissem formações na área antes da sua entrada no sistema.  

A falta de recursos humanos e tempo para as comissões, no seu global, causa algumas 

situações de stress tal como se pode constatar pelos subsequentes enunciados, “(…) esta 

Comissão tem passado por algumas mudanças, quer em termos logísticos, quer de recursos 

humanos e tem sido complicado gerir, em tempo útil, todas as situações, correspondência e 

gestão de casos. (…) (CPCJ21)”. Ou então, 

(…) houve alterações na composição dos membros da nossa comissão e que neste momento não 

dispomos de nenhum membro a tempo inteiro. De acordo com as alterações da lei, que dando 

cumprimento ao princípio da interinstitucionalidade, prevê que cada entidade deva apenas ter um 

membro na CPCJ e que o segundo técnico disponibilizado seja de apoio técnico (…), tendo neste 

momento a tempo inteiro um técnico de apoio nos termos do artigo 20º - A. (CPCJ13). 

A acrescentar ao assunto inquiriu-se, “Considera que deveria existir um grupo de trabalho, 

multidisciplinar a trabalhar de forma permanente na CPCJ? Se sim, apresente as vantagens e 

desvantagens. Caso responda negativamente, apresente as justificações, da sua escolha.”. 
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Deste questionamento apurou-se, “Não, porque o volume processual nesta CPCJ não se justifica.” 

(CPCJ11); “Tendo em conta que essa é uma competência das comissões alargadas, esse grupo 

de trabalho já existe.” (CPC19); “Sim. As comissões deveriam funcionar com uma equipa 

especializada, a tempo inteiro na comissão e, posteriormente, essa equipa trabalhar em 

parceria com as entidades parceiras.” (CPCJ3). 

(…) seria pertinente que existisse uma equipe multidisciplinar permanente. Caso não pudesse existir 

uma equipe, pelo menos um técnico afecto a cada uma das comissões que estivesse dentro de todos 

os processos e tramites [sic] legais, uma vez que, só nas comissões com grande volume processual é 

que é afecto um técnico. No caso das comissões (tal como a nossa) de mais baixo valor processual 

não é possível afectar um técnico a tempo inteiro (CPCJ17). 

O atual modelo de trabalho colaborativo e de governação integrada parece-me o mais correto e 

eficaz na gestão de problemas complexos como são os das crianças em perigo. Todavia, deveria 

haver em cada CPCJ, obrigatoriamente, pelo menos um técnico com formação específica, que 

passasse para além dos mandatos obrigatórios dos 6 anos (CPCJ6). 

Quanto à criação de uma equipa permanente, eu sou a favor, mas tinha que se arranjar e consertar 

bem uma lei para garantir todo esse trabalho e para quem fica e em que dias da semana, pois 

também considero que deveria incluir os fins-de – semana. (…) Por um lado é bom que isso 

aconteça porque ajuda a criar articulação entre as diferentes entidades que devem estar representadas 

na CPCJ. (…) Agora para um membro que seja representante, por exemplo, do ISS, I.P esse só está 

destinado para isso não desempenha lá funções. Agora eu tenho que trabalhar em dois sítios tenho 

que conciliar os dois trabalhos. (A.S.3). 

Em comparação à pergunta, as apreciações desta não são consensuais, no entanto 

ressalta a ideia de que concordam com a criação de uma equipa de trabalho permanente. Sabe-

se que nas CPCJ com grande volume processual existe a hipótese de existir um técnico a 

tempo inteiro, porém essa posição não se multiplica pelas restantes. Na terceira declaração, a 

CPCJ concorda com a atual estrutura, já que, se consegue que todas as entidades participem e 

colaborem, com o objetivo de uma governança integrada por todos. Todavia, para a mesma no 

processo de rotatividade e mandatos dos comissários necessitaria existir uma exceção, isto é, 

a lei reconheceria a prolongação de um técnico com formação específica na área para lá dos 

seis mandatos. Esta declaração, vai de encontro com o raciocínio da primeira CPCJ, pois 
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possibilitaria que um técnico permanecesse a par de todos os trâmites legais dos PPP e de 

todas as burocracias e procedimentos que o sistema impõe. 

2.O trabalho efetuado pelos assistentes sociais nas CPCJ 

Até aqui pronunciou-se sobre a caracterização organizacional das CPCJ, investindo 

em temas como: (1) a composição das CR, com o objetivo de perceber a representatividade 

dos assistentes sociais nas equipas; e, (2) o horário de trabalho de todos os representantes, em 

particular do assistente social, por forma a se comparar com o número de PPP. É certo que 

uma das grandes preocupações das CPCJ é a carga horária que cada elemento tem. Por isso, 

neste segundo momento, e direcionando para o serviço social, procurar-se-á responder aos 

seguintes objetivos específicos: 

2.1. O serviço social nas CPCJ 

Idêntico ao que sucedeu no ponto um deste capítulo, para responder ao objetivo 

específico número 1.3., estabeleceu-se o seguinte ponto de análise: (1) estratégias de atuação 

do serviço social na CPCJ. Neste subtema procurar-se-á perceber quais são as habilidades do 

assistente social na gestão processual em função do seu horário de trabalho. 

Para se responder ao objetivo específico número 1.4., considerou-se o seguinte ponto 

de análise: (1) o papel do serviço social na equipa multidisciplinar. Para este subtítulo ira-se 

considerar assuntos como a relevância deste profissional para a restante equipa da CR, com a 

exposição de opiniões sobre o tema. Além disso, abordar-se-á a imagem que esta profissão 

tem para os restantes parceiros da CPCJ e para a sociedade, em geral.  

 

 

 

Questão de investigação Objetivos específicos 

1. Analisar e clarificar a 

participação dos assistentes 

socias nas CPCJ. 

1.3. Compreender como é que o assistente social, sendo 

regra geral, um elemento cooptado intervém e gere os 

PPP: perceber quais as estratégias de gestão processual  

1.4. Estudar e apreender o papel do assistente social na 

CPCJ: analisar o seu papel na equipa multidisciplinar.  
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Estratégias de atuação do serviço social na CPCJ 

Pegando no exemplo do quotidiano da assistente social retratada no ponto 2.2. do 

Capítulo III, é certo que as suas ocupações podem ser executadas por qualquer profissional, 

visto que, os procedimentos adotados são semelhantes para todos os PPP. Quando às funções 

de gestor de caso, acrescentam-se funções de outra entidade e de secretária da CPCJ, tornando 

o trabalho exigente para qualquer profissão que as tenha que executar. Desta situação podem 

florescer sentimentos devastadores, na medida em que, são situações complexas, que exigem 

total dedicação e resiliência emocional para lidar com as ocorrências. Quando começam a 

interferir com a emoção e com a vida pessoal, o profissional sente-se incapaz de continuar 

levando-o a retirar-se por um tempo ou ter que abrandar o seu ritmo de trabalho, 

(…) São momentos que não nos deixam bem, que nos stressam e deixam frustrados, mas temos que 

nos organizar bem, dentro do tempo disponível, o tempo está todo contado. (…) Houve momentos 

em que estava saturado e não tinha tempo para nada (…) já tive que levar muitos trabalhos para casa 

e relatórios para fazer que não conseguia preencher na comissão (…), mas chegou uma altura em 

que tive que abrandar, colocar um travão. Agora não faço isso, tento gerir o tempo. (A.S.1). 

Enquanto assistente social, temos que ser capazes de separar a vida pessoal com a vida profissional, 

se esta última interfere com a vida pessoal dá-se a rutura. (…) temos que ter a capacidade para 

interpretar os sinais do nosso corpo e, quando isso é afetado pelo trabalho temos que nos retirar e 

repor o equilíbrio. Muitas das vezes tive que me ausentar por uns dias tal era a pressão que sentia e 

sabia que não estaria a dar o melhor de mim à comissão. (A.S.2). 

Tenho sempre essa preocupação e sentimentos de falta de tempo e gostava de ter mais tempo, mas 

sinto isso todos os dias. (…) eu abdico da terça-feira à tarde para trabalhar e ir às reuniões da 

restrita. Costumo ficar sempre para lá das quatro horas para fazer entrevistas e realizar atendimentos, 

pois não tenho outros dias da semana com essa disponibilidade. Normalmente faço a essas horas 

para que os pais tenham mais disponibilidade e possam comparecer na CPCJ. (…) e não faço os 

relatórios na comissão, levo sempre para casa. (…). No entanto se existir alguma situação em que 

tenho que ir para acompanhar o caso saio daqui e vou para o terreno, não consigo acompanhar à 

distância. Agora se precisar de realizar telefonemas ou outras coisas faço a partir daqui. (A.S.3). 
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A gestão do tempo é a grande questão que se levante. Para começar esta análise, 

recorreu-se a algumas passagens observadas em contexto de estágio curricular na CPCJ, tais 

como: (1) deslocações frequentes à instituição de origem da assistente social para tratar de 

PPP, dado que, existia a impossibilidade de comparecer na CPCJ; (2) a grande maioria dos 

PPP estavam redigidos à mão, tendo como justificação a ausência de tempo e de meios para 

registá-los informaticamente; (3) a assistente social para além de exercer funções de gestora 

de casos, também se ocupava de todas as tarefas de administração e secretariado, como o caso 

da realização de ofícios, atas, convocatórias e pedidos de colaboração de todos os comissários 

da CPCJ; (4) partilha de instalações com outra entidade pública: explicando, a CPCJ 

partilhava o espaço físico com outra entidade, estando em certos dias a sala de trabalho 

ocupada com reuniões e outras atividades dessa entidade. Essa situação impedia o acesso dos 

comissários aos seus processos, pois estavam na sala ocupada (D.C.). 

Apesar do assistente social ter ao seu alcance um combinado de ferramentas e 

instrumentos de análise como a visita domiciliária, a entrevista, a LPCJ e diversos guiões de 

trabalho (como CNPDPCJ, 2011), torna-se difícil a gestão dos PPP quando não estão com 

carga horária completa (35 horas por semana). Ainda assim, o trabalho pode ser dificultado 

quando há assistentes sociais que desempenham funções em mais do que uma CPCJ, 

“Inicialmente trabalhava em duas CPCJ, agora já vou em quatro. Faço na (…) às terças e 

sextas, às segundas e quintas trabalho noutra e, as quartas ficam reservadas para uma CPCJ de 

manhã e outra CPCJ de tarde. “(A.S.1). Sobre a situação, sabe-se que numa CPCJ só tem 

disponibilidade para trabalhar uma manhã de quinze em quinze dias, porque, as reuniões da 

CR são quinzenais. Segundo dados do assistente social, nessa CPCJ trabalha cerca de 

3.5horas (uma manhã) de quinze em quinze dias. Numa outra entrevista realizada a assistente 

social só tem disponível uma tarde por semana, “Durante a semana tenho uma tarde livre, 

normalmente é à terça-feira quando se sucedem as reuniões da restrita. Mas se porventura é 

necessário realizar uma visita domiciliária tento arranjar um tempo ao longo da semana.” 

(A.S.3) 

A acumular ao expresso até aqui surge outra inquietação, que se enquadra na 

incapacidade das EPL e ECMIJ acompanharem e intervirem em casos que seriam de fácil 

resolução para estas. Aqui, retrata-se, por exemplo, de sinalizações recebidas por escolas com 

problemáticas em que o âmbito de atuação poderia ser resolvido pelos seus técnicos. Mas, 

como há casos em que não existem esses técnicos, os PPP são sinalizados à CPCJ, recorrendo 
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ao que Ferreira, L. (2009) apelidou de inversão da pirâmide de subsidiariedade. Esta situação 

foi sinalizada por um dos entrevistados,  

(…) as CPCJ estão a ficar cheias de processos que poderiam perfeitamente ser trabalhados pelas 

entidades de primeira linha. Como, por exemplo, recebemos muitas sinalizações das escolas de 

absentismo escolar, ou comportamentos desadequados, e isso, deveria ser solucionado pela escola e 

pelos seus profissionais, no entanto sabe-se que em muitas não têm esses profissionais. (A.S.2). 

Sendo a CPCJ, uma instituição que primazia pela procura de um trabalho de qualidade 

nos seus PPP, emula aos seus representantes, encontrarem estratégias ou resoluções para 

emendar a ausência de tempo sentida e as falhas que poderão existir,  

Tenho cuidado em ver a minha disponibilidade temporal antes de aceitar um caso (…) quando o 

processo é apresentado na reunião da modalidade restrita, e existe a possibilidade de ficar com o 

caso, vejo se consigo trabalhar nele, se não digo, não está a dar e não consigo trabalhar em todos. No 

entanto, sei que em certos casos isto é para rebentar com as pessoas, há uma carga processual muito 

grande em cima dos trabalhadores. Essa é a estratégia que adoto para controlar o volume processual 

que tenho e para conseguir trabalhar todos os processos. (A.S.1). 

(…) em casos mais complexos, tais como, abandono escolar, absentismo, problemas escolares, (…) 

temos o cuidado de atribuir dois técnicos (…), porque assim quando um estiver ausente, outro está a 

par da situação. A isto chama-se cogestão. (…) Uma das estratégias que nós podemos adotar poderá 

passar pela utilização de pessoas com idoneidade para esclarecer certa situação. Por exemplo, 

quando partimos para o terreno não devemos perguntar e recolher informações junto dos vizinhos, 

pois deve ser junto de pessoas idóneas como, por exemplo, o padre ou o presidente de junta de 

freguesia. Essa solução de trabalho elimina o diz que disse e, de certa forma, elimina alguns atritos 

ou conflitos que possam ter com a família. (A.S.2). 

Quando vejo que não consigo rejeito, mas se for um caso mesmo direcionado para o serviço social 

isso não digo que não. Agora se a problemática for para um representante da educação ou da 

psicologia isso deve-lhe ser entregue por ter maior competência. Também posso aceitar acompanhar 

quando me garantem que estará outro representante a colaborar e necessita de suporte social. (…) 

fico para lá das 4 para fazer entrevistas e elaborar os relatórios só depois de acabar o dia. O truque é 

quando preciso de informações sobre um processo ou sei que essa criança é acompanhada por algum 
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técnico, telefono-lhe para tentar perceber o ponto de situação sobre aquela família. Também quando 

tenho que realizar visitas domiciliárias vou sempre acompanhada (…) ainda no outro dia telefonei 

para a técnica do centro de saúde e juntas combinamos fazer uma visita domiciliária (…) ao 

fazermos isso permite com que haja uma articulação entre serviços e que não se repitam 

intervenções (…) no momento de fazer o registo fazemos em conjunto pois há aspetos que podem 

passar-nos ao lado e para a outra pessoa não e também ajuda a agregar pareceres de diferentes 

pessoas com experiência na área. Mas acima de tudo é preciso ter dedicação e gostar do que faço é 

preciso abdicar de algumas horas que poderia estar a fazer coisas que gosto. É preciso gerir e 

planificar bem o tempo, (…) não podemos desperdiçar o tempo. (A.S.3). 

Em resumo, nas declarações apresentadas, as estratégias para contornar a ausência de 

tempo passam por, (1) recusar mais PPP, para lá do suportável da sua disponibilidade horária, 

atribuindo ao representante com maior disponibilidade temporal; (2) recorrer à cogestão 

processual, ou seja, o assistente social fica responsável pelo PPP, mas agrega-se outro gestor 

de caso para acompanhar o processo, por forma a, permitir cobertura total quando um dos 

dois não está presente; (3) recorrer-se a indivíduos, com idoneidade comprovada para prestar 

declarações sobre os PPP, precavendo a perda de tempo com falsos testemunhos que possam 

surgir de conflitos ou discórdias entre a restante comunidade. A situação retratada neste ponto 

pode estar relacionada com os desperdiçadores de tempo enunciadas por Klock (2002), ou 

seja, não gastar tempo em assuntos que não são importantes para o desenvolvimento do PI; 

(4) conciliar saberes e trabalhar em rede; (5) realizar visitas domiciliárias em conjunto e 

estabelecer contacto com outras entidades para não existir uma sobreposição da intervenção; 

e, (6) dedicação e ter gosto no trabalho que se está a realizar. No entanto, mesmo existindo 

esta prudência parece não atenuar a pressão sentida pela ausência de um horário de trabalho 

mais alargado, 

(…) ando sempre a correr, não consigo descansar, o meu cérebro fica cansado, mas não consigo 

parar. (…) Chega o domingo à noite e penso que amanhã tenho que acordar a X horas para estar na 

reunião da restrita, para depois ter que ir tratar do assunto de outra CPCJ. Agora tento não planear 

muito o que se passa na minha agenda, deixo as coisas acontecerem, mas é difícil, a mente está 

sempre lá. (A.S.1). 
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Sobre a afirmação apresentada, é demonstrativo que todos os esforços não são 

suficientes, obrigando-os a dar mais de si, para o bem da sustentabilidade do sistema, “(…) as 

pessoas têm vindo a dar mais de si, temos mantido uma articulação permanente entre todos os 

comissários. Mas é claro que gostaria de ter mais horas, trabalhar com calma nos meus 

processos.” (A.S.2). Não obstante, nem tudo é negro neste tema e, é para isso que servem os 

companheiros de trabalho, isto é, quando um não está outro fica de retaguarda,  

(…) eles vão tomando conta das situações quando o gestor não está na comissão. Normalmente é o 

secretário que passa cá mais tempo e vai trabalhando e controlando essas situações. Ainda no outro dia, 

estava noutra CPCJ e recebi uma chamada do secretário sobre informações de um processo que eu 

acompanho e estava-lhe a dar indicações do que poderia fazer, tudo isto à distância. (A.S.1). 

Para dificultar o trabalho do assistente social, há a questão dos apoios logísticos 

prestados pelos municípios e esclarecidos na lei. Esta situação, de certa forma, retrai tempo de 

resposta dos assistentes sociais aos PPP, já que, “(…) em termos práticos não é assim. 

Precisamos de veículo, temos que solicitar à câmara, coisa que não esta sempre disponível.” 

(A.S.1). 

Pela observação dos aspetos analisados e sem aparente solução à vista, são muitos os 

defensores da profissionalização e autonomização da CPCJ. Como, por exemplo, Ferreira L., 

(2009) que argumenta que assim cada uma ficaria encarregue pelo processo de recrutamento e 

contratação efetiva dos seus trabalhadores. Ou então, as declarações anteriormente 

apresentadas pelas CPCJ. Com isso, a CPCJ ganharia autonomia nas suas contratações e na 

procura de profissionais com perfil adequado para o cargo em questão. 

O papel do serviço social na equipa multidisciplinar 

Neste ponto ira-se apresentar os resultados para responder ao quarto objetivo 

específico. Para muitos, o serviço social pode ser mais um elemento dentro da CR. No 

entanto, para outros é uma das principais profissões que devem estar presentes na CPCJ,  

Se a (…) [assistente social] falha a CPCJ vai ao charco, ela é o elo de ligação entre os diferentes 

elementos da CPCJ. Uma assistente social não pode ter medo, tem que arriscar, tendo a garantia de 

que a lei protege a sua atuação. (A.S.2). 
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Numa CPCJ cada um ocupa a sua posição (…), mas todos temos as mesmas funções e competências 

profissionais. Agora existem particularidades que o assistente social tem que sobressaem e que se 

destacam dos outros. Os assistentes sociais têm a capacidade de ser o elo de ligação entre os 

parceiros, pois ele move-se muito bem na rede. Nós marcamos pela diferença pelos métodos e 

técnicas que desempenhamos. Por exemplo, somos o técnico mais habilitado para realizar 

entrevistas e visitas domiciliárias, pois sabemos o que examinar e como fazê-lo (…) dominamos 

muito bem a elaboração do plano de intervenção e toda a componente a ela associada. (…), mas 

sobretudo são nas parcerias que estabelecemos que marcamos pela diferença. (A.S.3). 

Na CPCJ, o trabalho de acompanhamento deve agregar vários profissionais de 

diferentes áreas científicas, tal como nos indica Loulé (2010) quando refere que deve existir 

um trabalho de colaboração dentro da CPCJ. Contudo, quando existe mais do que uma área 

em confronto, pode existir alguns atritos. Não obstante, este trabalho pode trazer vantagens 

significativas para a comissão e, por sua vez, para os PPP. Para isso, cada elemento tem que 

ter a noção e a sensibilização que, “A CPCJ funciona como um todo não é dizer que este 

processo é teu, este é meu (…) somos todos responsáveis por todos os processos da comissão 

(…) todos nós estamos envolvidos no projeto de proteção de crianças, senão não estaríamos 

aqui.” (A.S.1); “(…) fazemos por amor à camisola, eu gosto de trabalhar lá e se quando sair 

existir, um dia mais tarde, uma oportunidade eu regresso. Eu gosto do trabalho na CPCJ por 

ser menos burocrático do que aqui.” (A.S.3). 

O espírito presente por todos, deve ser que cada um em particular e todos no coletivo, 

são igualmente habilitados e competentes para fazer a função de gestor de PPP. Se, e tomando 

como exemplo, na afirmação apresentada no parágrafo anterior a CPCJ funciona como um 

todo em que todos são responsáveis pela promoção dos direitos e proteção de crianças e 

jovens em risco então,  

(…) se houver um procedimento a ser adotado não há nada que impeça isso, existem outros 

comissários competentes para o fazer. A lei determina que no funcionamento da CPCJ haja um 

comissário a tempo inteiro. (…) Os restantes trabalham em parceria e em articulação. Essa 

articulação acontece durante as reuniões da modalidade restrita, quando se discute os casos, mas não 

só, também no dia a dia vamos partilhando informações. Ainda hoje o comissário da educação foi 

comigo fazer visitas domiciliárias, não estava era ninguém em casa. Se não assim fosse, não 
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precisaríamos de mais trabalhadores na comissão, cada um tomava a sua decisão do seu processo e 

pronto, caso encerrado. É necessária avaliação multidisciplinar, conjugar saberes que o serviço 

social não tem, como outras profissões não têm sobre o serviço social. (A.S.1). 

(…) em todas as reuniões da restrita existe um diálogo entre todos. Isto é, cada comissário, na sua 

vez, fala dos processos que tem em mão, solicitando pareceres dos colegas sobre a situação, sendo a 

decisão tomada por unanimidade e consentida por todos. (…) No dia a dia essa articulação e 

multidisciplinaridade vai existindo como, por exemplo, normalmente é o comissário representante 

da educação que estabelece contacto com as escolas quando se pretende alguma informação. (…) é o 

elemento que melhor pode fazer essa articulação (…) logo a ligação com o estabelecimento de 

ensino estreita-se com este elemento presente na comissão. (A.S.2). 

Não obstante, existindo este espírito em alguns casos, para outros a situação poderá ser 

completamente diferente, em que, o papel e importância que o assistente social na CPCJ pode 

ser questionado, e até mesmo, descredibilizado, 

(…) Existiram momentos em que tive dúvidas sobre o meu papel dentro da CPCJ, sobretudo quando 

num episódio em que fui questionada por outro comissário (…) Houve uma situação em que fui 

descredibilizada à frente de todos os comissários numa das reuniões da restrita. (…) deixou-me 

muito abalada, porque foi colocada em causa toda a minha credibilidade e conhecimento 

profissional. (A.S.2). 

Em súmula, o profissional de serviço social pelas suas características, habilidades e 

capacidades para trabalhar na CPCJ é um elemento fundamental dentro da CPCJ. E estas 

declarações acabam por corroborar as afirmações defendidas por Joaninho (2014); Ferreira, L. 

(2009), visto que ambos explicam que o serviço social é o um elo de ligação e um elemento 

fundamental e mais ativo dentro da CPCJ. Assim, para o serviço social é importante conhecer 

um pouco o âmbito de atuação das restantes profissões, visto que, sempre que certificar que 

não é da sua competência trabalhar aquela temática encaminha para o outro comissário,  

(...) nunca nos devemos meter em assunto que não são da nossa competência, ou seja, se aquela 

intervenção é da competência do psicólogo não vamos fazê-la nós mesmos. Na realização de um 

diagnóstico, nunca se consegue fazer de uma só vez é necessário criar empatia, acompanhar, analisar 

e estudar o caso com os colegas, temos que ouvir todos. (A.S.2). 
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Comparativamente ao trabalho desenvolvido por este profissional, poder-se-á 

acrescentar outras informações sobre a visão dos indivíduos que estão de fora da CPCJ. Na 

generalidade, para o exterior são passados os casos mais mediáticos sobre falhas graves no 

trabalho da CPCJ, levando à criação de um reflexo negativo desta entidade62. Ora se veja, em 

contexto de estágio no primeiro contacto com as famílias das crianças e/ou jovens, o seu 

conhecimento sobre o papel da CPCJ era bastante reduzido, chegando a comentar, que “A 

CPCJ serve só para retirar os filhos aos pais” (D.C.). De certa forma, existe uma falta de 

sensibilização e divulgação do trabalho da CPCJ e para que ela serve,  

(…) a população não está sensibilizada para o trabalho da CPCJ. Tem uma imagem diferente da 

realidade, baseada no que é passado lá para fora. Até as próprias instituições e profissionais têm 

dificuldade em perceber o nosso trabalho (…) não estão esclarecidos em relação ao âmbito da nossa 

intervenção. (A.S.1). 

(…) ainda existe uma má imagem do trabalho da CPCJ, muito por culpa do que é passado lá para 

fora. Quando veem cá alguma família, é difícil desmistificar o nosso âmbito de atuação. Na sua 

grande maioria, mente (…) num caso de violência doméstica, tens que ouvir as duas partes e a 

primeira pessoa que ouvimos pode condicionar a conversa com o segundo porque tens um pré-

conceito feito. A grande luta é ser-se imparcial e perceber que as pessoas te mostram o que querem 

mostrar, dizem o que querem dizer e formatam o seu comportamento para a situação. (…). (A.S.2). 

Acho que tem mudado, embora a comunicação social não tenha ajudado muito nesse processo. Se 

formos bem a ver, nos debates que aparecem na televisão não vejo nenhum assistente social a 

participar e isso prejudica em muito a sua imagem. No entanto, a CPCJ de (…) tem trabalhado para 

que a comunidade fique mais esclarecida sobre a nossa missão e os nossos objetivos. Mesmo quando 

vem alguma família à CPCJ ainda existe muito o receio do que nós podemos fazer, mas eu enquanto 

assistente social procuro mudar essa imagem, esclarecer as pessoas. Muito do nosso trabalho passar 

por ajudar, dar pistas sobre o que podem ou não fazer naquela situação. (A.S.3) 

Para além das dificuldades sentidas e das lutas internas diárias que o assistente social 

tem que gerir junta-se as ideias e pensamentos que cada indivíduo tem sobre a CPCJ. Essa 

                                                           
62 “Sobre as notícias que vêm a público, nos meios de comunicação eu nem as vejo, nem quero saber (…) As informações que passam para o 
exterior não são as corretas (…) Eu nem quero saber disso (…) Quando as decisões são tomadas são por todos e não por um único 

profissional (…) é tudo tomado dentro do tempo certo.” (Entrevista A.S.1). 
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situação agrava-se quando, por exemplo, existem entidades que não sabem quais as 

competências que a comissão tem. 

Em sinopse 

Comparativamente ao primeiro objetivo específico, as principais conclusões foram: (1) 

na grande maioria as CPCJ estão organizadas com representantes com formação em educação, 

saúde e psicologia; (2) há CPCJ que não têm assistentes sociais nas suas equipas; (3) poderá 

existir influência externa à CPCJ para contratar representantes para o cargo; (4) na sua grande 

maioria os representantes trabalham a tempo parcial; e, (5) há dificuldades para manter os 

seus representantes, posto que, muitos deles não conseguem conciliar as duas funções ou por 

decisão da entidade de origem. 

No que concerne ao segundo objetivo específico, pode-se retirar o seguinte: (1) o 

número de PPP nos dois distritos supera, em larga escala o número de representantes, 

tornando-se difícil a sua gestão; (2) são os representantes com formação em psicologia e 

pedagogia que auferem o maior número de PPP; (3) também são estes que trabalham mais 

horas nas CPCJ (35horas/semana); (4) relativamente ao serviço social, existe um número 

reduzido de horas afetas à CPCJ, o que se reflete na insuficiência de tempo para trabalhar nos 

PPP e auxiliar outros; (5) a gestão processual torna-se difícil e desgastante para quem tem que 

gerir funções em dois trabalhos e gerir as situações existentes na CPCJ; e, (6) poderá existir 

impedimentos por parte das entidades de origem em deixar exercer funções na CPCJ. Ou seja, 

a lei determina que o trabalho é prioritário, no entanto como se apurou, na prática nem sempre 

é assim. Para diminuir as falácias, as CPCJ são apologias que, deveria existir uma equipa 

permanente nas CPCJ, por forma a garantir total presença de todos os representantes. 

Para o terceiro objetivo, os dados apontaram para, (1) a ausência de tempo associada 

ao excesso de PPP é uma situação que conduz a sentimentos de incerteza, dúvidas, stress e 

pressão. Isto pode originar situações de afastamento temporário ou permanente; e, (2) existe 

um grande número de sinalizações de EPL e ECMIJ que poderiam facilmente ser trabalhadas 

por estas. Não existindo este trabalho de primeira linha, acaba por atulhar a CPCJ com casos 

de menor gravidade. Para contornar a situação o assistente social, teve que encontrar 

estratégias de trabalho, de referir: (1) não acompanhar mais PPP, por culpa da sua 

incapacidade de resposta; (2) aplicação da cogestão processual, onde mais do que um gestor 

fica responsável pelo PPP, pois em situações em que um não está fica o outro encarregue pelo 

PPP; (3) no processo de recolha de dados, apostar em informantes com idoneidade (como os 
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presidentes de junta de freguesia) para diminuir falsas declarações e, por sua vez, perda de 

tempo com a sua análise; e, (4) suportar-se no apoio dos restantes colegas de trabalho, porque 

dão continuidade ao seu funcionamento. 

Não obstante, mesmo aplicando essa estratégia parece não abreviar o problema, 

porque existem outras influências que o assistente social não consegue controlar como, por 

exemplo: (1) não conseguir apresentar-se na CPCJ por estar a trabalhar noutro local, tendo 

que acompanhar o PPP à distância; e, (2) a questão dos apoios logísticos existentes, isto é, 

existem alguns entraves comparativamente à disponibilidade dos meios necessários, 

retardando o bom funcionamento desta. 

Por último, quanto ao quarto objetivo específico, constatou-se: (1) por vezes, o papel e 

importância do assistente social podem ser questionados pelos restantes colegas por 

ignorarem o âmbito de atuação deste profissional; (2) a análise multidisciplinar é importante 

para o sucesso dos PPP, não devendo existir ações individualistas, pois a CPCJ trabalha como 

um todo; (3) todos os representantes devem estar envolvidos no projeto de promoção dos 

direitos e proteção de crianças e/ou jovens; e, (4) o serviço social torna-se uma profissão 

importante para esta equipa, uma vez que, pode ser o elo de ligação entre todos os saberes.  

Comparativamente à imagem desta equipa no exterior, muitas das vezes é negativa, 

muito por culpa da imagem que é passada, no entanto ainda existem parceiros que 

desconhecem o papel e as funções das CPCJ, talvez pela falta de informação a circular. Para 

reverter essa situação, é necessário apostar-se em campanhas de esclarecimento do âmbito de 

atuação da CPCJ, desmistificando os seus princípios e objetivos de atuação; e, envolver 

ativamente os parceiros nas atividades, na medida em que, assim ficam esclarecidos e 

participam no plano de autuação da CPCJ. 
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CONCLUSÃO 

A preocupação com a infância e juventude é um tema fundamental para a esfera social 

das comunidades. Contudo, esta inquietação não existia na Época Antiga, verificando-se o 

grande salto qualitativo ao longo do séc. XX. Portugal foi dos primeiros países a produzirem 

leis exclusivas para este grupo etário, designadamente com os tribunais de menores e, mais 

tarde, com as CPM (atuais CPCJ). Atualmente, o SPCJR assenta na dignidade da pessoa 

humana que, no ordenamento legal português, tem glorificação constitucional no art.º 1 da 

Constituição da República Portuguesa e na LPCJ. Também na comunidade internacional esta 

problemática não está esquecida, como é o caso da Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Perante os factos apresentados, e existindo toda a preocupação em se produzir um 

sistema capaz de promover os direitos e proteger as crianças e/ou jovens, o Ser-Humano tem-

se confrontado com rápidas transformações sociais. No rol dos seus resultados e 

consequências (por exemplo, aumento das situações de risco) incumbe às CPCJ representar a 

comunidade na proteção e promoção dos direitos destas. Sendo considerada uma entidade de 

segunda linha, cujo trabalho se define como autónomo, este encontra-se regulado pela LPCJ e 

pelos guiões de trabalho. No entanto, mesmo existindo progresso no sentido de melhorar o 

SPCJR existem lacunas que o podem prejudicar. São muitos os autores que expressão 

preocupação a esse respeito como Ferreira, L. (2009); Joaninho (2014); FRA (s.d.); 

CNPDPCJ (2016; 2017; 2018). Do que é conhecido, sabe-se que o trabalho na CPCJ se 

realiza através da cooptação de profissionais de sectores chave da sociedade, com o intuito de 

serem a ponte de ligação entre a CPCJ e a entidade de origem. Também está comprovado que 

o trabalho realizado por estes profissionais é prioritário em relação ao outro, no entanto, 

existem argumentos que apontam para sentido oposto. No meio das possíveis fragilidades do 

sistema, sobressaí algumas imagens negativas dos trabalhadores para o exterior. 

Do ponto de vista europeu, nem todos os países possuem equipas multidisciplinares 

para o efeito, nem tão pouco existem verbas específicas para esse sector no orçamento dos 

Estados. Uma outra questão que se ergue diz respeito à qualificação e certificação dos 

profissionais que trabalham neste sector, apurando-se que, em certos países dos Estados-

Membros, não existe essa preocupação no momento da contratação. Por outro lado, existem 

exceções em que o SPCJR é permanentemente uma preocupação dos Estados, das sociedades 

e das instituições sociais. 



Conclusão 

 

De outro prisma, o serviço social é uma profissão que está presente em muitos setores 

da sociedade. Assim sendo, é considerada uma profissão que tem a capacidade para gerar uma 

interdependência de forças entre a prática profissional, as perceções que têm da circunstância, 

as carências e importâncias do utente e as instituições onde trabalham. Por todos esses aspetos 

conclui-se que, a sua prática profissional é uma ação complexa que requer uma grande 

mobilização de recursos, podendo ser comparada com uma teia, pois a sua ação passa por 

estabelecer relação entre o nível político, científico, profissional e com os direitos humanos. 

Em Portugal esta profissão está presente há cerca de 80 anos, no entanto, nunca foi tão 

necessária a sua presença como nos dias de hoje. Atualmente estes confrontam-se com novas 

problemáticas sociais, distintas das de antigamente (por exemplo, a pobreza). Perante a 

emergência de novas situações, o serviço social teve que se inovar, descolando-se das 

tradicionais metodologias de atuação, como o assistencialismo.  

No senso comum, é visto como uma profissão que atribui apoios técnicos e/ou 

monetários, ou quando alguma situação corre mal é atribuída a responsabilidade aos seus 

profissionais. Todavia, nos dias de hoje é-lhes exigido muito mais do que a simples atribuição 

de uma prestação pecuniária ou outros apoios. O profissional tem competências, habilidades, 

conhecimentos e particularidades para fazer mais, como: (1) capacitar e empoderar os seus 

utentes; (2) mudar não só condutas, mas influenciar toda a sua envolvente trabalhando numa 

lógica sistémica e ecológica; (3) estabelecer pontes entre o utente e as diferentes estruturas; 

(4) possuem ferramentas de diagnóstico das situações-problema; (5) potenciam as forças e as 

potencialidades dos utentes, comunidades, instituições e território em prol do bem-estar 

comum, da igualdade, equidade e justiça social; (5) encontram estratégias inovadoras de 

trabalho para solucionar problemas, como o caso da situação apresentada nesta dissertação. 

Para além disso, esta é uma profissão que integra as ciências sociais e humanas, por isso, lida 

diariamente com pessoas e sentimentos, estabelece relações, não trabalha com números nem 

letras. Por isso, tem que lhe ser dada um outro estatuto, uma outra importância na 

comunidade. 

Para se reafirmar, o serviço social tem que recuperar o fôlego, impulsionar a sua 

importância e divulgar o seu âmbito de atuação na sociedade, mostrando as boas práticas 

profissionais que existem. Para que isso aconteça tem que apostar na publicação de artigos 

científicos com temas inovadores para a área, apostar na investigação científica, participar na 

construção de projetos de apoio e legislação de políticas sociais, procurar debater os temas 
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com e para as pessoas. Isto para demonstrar aos restantes as suas capacidades e que são 

também uma das profissões importantes para o equilíbrio e gestão da sociedade. 

Dentro da área da infância e juventude, o serviço social é uma das áreas de formação 

de maior relevo e que deve estar presente nas equipas multidisciplinares da CR. Não obstante, 

ainda há nos dias de hoje, CPCJ que não têm qualquer profissional habilitado em serviço 

social para exercer funções, tal como se verificou no campo empírico de estudo. Por outro 

lado, as CPCJ que têm o privilégio de os ter, não podem usufruir das suas competências, 

conhecimentos e aptidões na totalidade, na medida em que, muitos deles são “emprestados” a 

tempo parcial. 

Do campo empírico de estudo, pode-se apurar que do ponto de vista estatístico existem 

menos recursos humanos do que crianças e/ou jovens acompanhadas em PPP. Dos recursos 

humanos e profissionais presentes, são os elementos com formação em pedagogia que estão 

em maior número. Quanto ao serviço social, a sua presença ainda não é muito expressiva, 

existindo casos em que este está em processo de saída da comissão, ou não faz parte da 

equipa. Por outra via, para aqueles que trabalham lá, a pressão é uma constante, por meio do 

cumprimento de prazos, de burocracias existentes e ver o seu trabalho dificultado pela 

instituição de origem. Para reverter a situação é necessário encontrarem estratégias de atuação 

para compensar a ausência de tempo como, por exemplo, recusar aceitar maior número de 

PPP, aplicar a técnica de cogestão de processos e utilizar estratégias facilitadoras de recolha 

de dados. Também a presença de outros profissionais na equipa multidisciplinar pode ser uma 

mais-valia para o trabalho da CPCJ, visto que, todos devem ser envolvidos no 

acompanhamento do PPP, permitindo um acompanhamento em permanência. 

Face ao exposto, e mesmo tendo sido concebidas estratégias de combate e de 

resiliência às falhas do SPCJR a verdade é que, estas são por vezes utilizadas para disfarçar as 

fraquezas. Explicando, mesmo havendo este esforço por parte dos trabalhadores de serviço 

social, os problemas continuam lá, e mais tarde ou mais cedo, estes serão consumidos pelo 

cansaço, obrigando-os a sair ou repousar por uns tempos. A questão da cooptação de 

representantes pode ter dupla interpretação, por um lado, ao nível da sustentabilidade e, por 

outro, ao nível da autonomia. Do ponto de vista da sustentabilidade, a cooptação possibilita a 

contratação de profissionais que trabalham em setores essenciais e que devem estar presentes 

no PPP como, por exemplo, o caso do município ou do ISS, I.P. Sem estes, o acesso a apoios 

prestados à família, à criança e/ou jovem, seriam mais trabalhosos de obter, no entanto ao se 
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possuir um “infiltrado” dentro do sistema, o seu acesso pode ser facilitado e agilizado. Num 

segundo momento, o facto de existirem trabalhadores cooptados, de outras entidades, 

possibilita o conhecimento da realidade sociofamiliar e económica do agregado familiar, da 

criança e/ou jovem. Estes podem ser acompanhados pelo mesmo técnico em duas entidades 

distintas. Ora isto, traz vantagens não só para a CPCJ, mas para todos os envolvidos, na 

medida em que, o historial e intervenção familiar é do conhecimento da/o técnico, 

impossibilitando uma sobreposição de intervenção e, por sua vez, uma passagem de 

informações entre serviços. Por último, o facto de existirem dois postos de trabalho a serem 

realizados por um único trabalhador, faz com que as despesas salariais sejam as mesmas. Isto 

é, um trabalhador numa escola e que seja cooptado para a CPCJ, compete, neste caso ao 

Ministério da Educação a continuidade do pagamento do seu ordenado mensal. Esta última 

questão levanta outras, como até que ponto estão disponíveis as instituições de origem para 

continuar a abdicar da sua mão de obra em detrimento da CPCJ. Ou, até que ponto é 

prejudicada a instituição de origem ao facultar esse trabalhador, na medida em que, o seu 

trabalho também se realiza a tempo parcial. 

A autonomia das CPCJ pode estar relacionada com a sua profissionalização. Ora 

vejamos, os elementos cooptados não são escolhidos pelas CPCJ, mas sim pela entidade de 

origem, à qual a lei determina que exista um representante da mesma. Nesta seleção, não são 

conhecidos os parâmetros e trâmites utilizados para a sua cooptação. De acordo com 

informações apuradas, em certos casos, quem vai para a CPCJ é quem é menos desejado ou 

mais dispensável na instituição, não sendo, em certas ocasiões, o mais indicado para as 

funções. Ainda sobre a autonomia verifica-se que, mesmo estando presente na lei que o 

trabalho da CPCJ é de carácter prioritário, essa situação nem sempre se verifica, uma vez que, 

poderão existir situações em que o trabalhador é retido na fonte ou pressionado para manter-

se mais tempo no seu local de trabalho. Por outro lado, na definição do que se entende por 

CPCJ diz-se ser uma entidade autónoma, no entanto, necessita de apoios logísticos, 

financeiros e administrativos para se operacionalizar. Esclarecendo, é da competência do 

município disponibilizar os meios mais ajustados para a concretização da missão da CPCJ, 

mas em termos de viaturas essa situação fica limitada pela disponibilização da viatura no 

momento da sua solicitação pela CPCJ. Esta situação fora exposta por um entrevistado, 

embora também em contexto de estágio essa limitação esteve presente. Muitas das vezes, 

quando a CPCJ precisava da viatura do município para se deslocar quer fosse para a 

realização de diligências exteriores, quer fosse para procedimentos de urgência não estavam 
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disponíveis. Desta forma, a autonomia relaciona-se com a profissionalização das CPCJ, no 

sentido em que, se as CPCJ fossem profissionalizadas elas próprias teriam a autonomia para 

contratarem e estipularem os requisitos de acesso dos seus trabalhadores. Também a sua 

profissionalização, traria outra imagem desta entidade perante a sociedade, visto que, não 

estaria na sombra e dependente de outras, afirmando com maior vinco e poder a sua missão e 

objetivos. 

Antes de encerrar este tema, existe uma curiosidade que pode ser destacada. Não se 

sabe se por meio da interpolação desta investigação, mas no relatório anual de atividades das 

CPCJ de 2018 surgem novas informações que poderão eventualmente ter a ver com a 

investigação e com o contacto estabelecido com a representante da CNPDPCJ (cf. Anexo G). 

O certo é que nos relatórios anteriores essa questão nunca foi apresentada. De ressalvar neste 

relatório surgem os anexos com informações discriminadas, ou seja, “Total de entradas – 

Processos por distrito e região autónoma”. Aqui constam informações sobre todos os PPP 

acompanhados por concelho. Mais se informa que no relatório, concretamente no ponto “IV – 

Organização e funcionamento das CPCJ”, surgem informações como a área de formação dos 

membros da CR, a disponibilidade de tempo para trabalhar na CPCJ, quais as estratégias de 

organização temporal para assegurar o atendimento permanente e como é organizado o 

trabalho no processo.  

Sobre a caracterização da área de formação dos profissionais, existiu o cuidado de 

apresentarem em gráfico a percentagem que cada profissão ocupa, sendo que o serviço social 

surge com 21% em que desempenham funções de presidente. Relativamente há gestão 

processual surgem informações como o número de contratações existentes, motivado pela 

ausência de recursos humanos. A este tema acrescentaram ainda as áreas de formação 

contratadas, sendo que 30% foram com formação em pedagogia e 23% em serviço social.63 

Novos rumos de investigação 

Dos resultados obtidos, existem sinais que poderão indicar novos rumos de 

investigação, claro que devidamente articulados e concertados, tais como: 

1.Apreender as implicações políticas, na prática profissional do assistente social e a sua 

relação nas CPCJ. 

                                                           
63 As informações percentuais encontram-se presentes em: CNPDPCJ (2018). Relatório Anual de atividades das CPCJ de 2017. pp. 77-85. 

Retirado de: https://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/relatorios-de-avaliacao-da-atividade-estatistica/relatorio-2017.aspx 
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2. Estudar o trabalho e acompanhamento do território e das EPL na luta da promoção dos 

direitos e proteção das crianças e/ou jovens em risco. 

A primeira surge com a questão de que o serviço social é, único e exclusivamente uma 

profissão que aplica políticas sociais, existindo, de certa forma uma relação entre estes dois 

setores. No entanto, está comprovado de que o serviço social não é meramente um executor 

de políticas, sendo que o poder político não pode influenciar o seu trabalho. Por outro lado, 

também o poder político pode ser utilizado como ferramenta de trabalho do/a assistente 

social, na medida em que, este profissional pode suportar-se da sua ligação com esta estrutura 

e aproveitar os seus benefícios em prol da comunidade. Agora, sobre a influência que a 

política poderá acarretar para o trabalho numa CPCJ, sabe-se por afirmações a entrevistados 

que poderá existir uma certa interferência, sobretudo na seleção dos representantes do 

município para a CPCJ. Esta última questão poderá acarretar consequências no trabalho e 

autonomia tão desejada por muitas CPCJ. Autores como Varela (1989); Weber (2011) 

abordam esta questão salientando que poderá existir algumas interferências externas ao bom 

funcionamento da CPCJ que, por exemplo, poderão passar pelo campo da política. 

A segunda hipótese de investigação é indicada por muitos dos entrevistados e das 

CPCJ inquiridas, como que poderá estar a passar por situações negativas. Dos dados apurados 

existirá falta de recursos humanos especializados na deteção e acompanhamento de situações 

de risco. Esta situação leva ao aumento do número de sinalizações à CPCJ de situações de 

risco de menor gravidade.  

Sabe-se que o sistema está suportado num princípio de subsidiariedade em que as 

CPCJ e o MP encontram-se num segundo e terceiro patamar. Contudo, muitas das 

sinalizações que lhes chegam poderiam ser intervencionadas pelas equipas de primeira linha. 

A isto o autor Ferreira, L. (2009) apelidou de “inversão da pirâmide”, uma vez que, surgem 

sinalizações e PPP que podem ser trabalhados pelos técnicos das escolas, hospitais, centros de 

saúde, IPSS e outros que chegam ao conhecimento da CPCJ, por incapacidade de resposta das 

primeiras. Esta situação implica um maior trabalho dos comissários para solucionar os casos, 

quando deveriam estar preocupados em casos de maior gravidade. A escola é um bom 

exemplo da situação. É na escola que as crianças e/ou jovens passam grande parte do seu dia 

e, por seu turno uma parte da sua vida. Por isso, compete à escola estar apetrechada de meios 

técnicos e científicos capazes de intervir e sinalizar as situações que carecem de uma maior 

atenção. Todavia, se não existe um corpo profissional para trabalhar nesse sentido, não existe 



O sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em Portugal: 

Presença ou ‘ausência’ de assistentes sociais nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco 

109 

uma triagem das situações e, por seu turno, também não existe um acompanhamento precoce 

da situação de risco. Se não há este cuidado, as situações de perigo de menor gravidade 

podem agravar-se chegando à CPCJ num estado bastante avançado. Por isso, tal como indica 

Martins, H. (2015) a grande aposta passa por alargar o capital profissional das ECMIJ, daí ser 

importante analisar este caso, na medida em que, se procurará perceber esta questão em 

situações em que existe uma equipa multidisciplinar e onde não existe essa equipa. 
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Reflexões finais 

A organização e redação de uma investigação segundo os trâmites, valores éticos e 

morais científicos é um procedimento moroso. Ao longo da formação académica, a estudante 

vai sendo preparada para este patamar, através da realização de trabalhos das diferentes 

unidades curriculares. Esse trabalho permite limar algumas arestas que não estejam tão bem 

ornadas. Todavia, apesar de existir essa preparação, a exigência deste patamar pode trazer 

algumas situações inesperadas como sentimentos antagónicos, percalços, avanços e recuos. 

Neste momento, é hora de contemplar o trabalho e esforço alcançado, avaliando tudo, desde o 

início até ao seu estado atual, passando por reflexões das metas atingidas, limitações 

encontradas, competências adquiridas e perspetivas futuras de investigação. 

No momento da seleção do tema, questões de investigação e objetivos específicos 

existiam numerosos temas de interesse pessoal, na sua grande maioria relacionados com o 

setor da infância e juventude como, por exemplo, o serviço social nas escolas, o serviço social 

nos LIJ, o serviço social na intervenção com crianças e/ou jovens em bairros sociais 

problemáticos, entre outros. Mas, o bichinho deixado pelo estágio curricular na CPCJ 

conservou-se e murmurou mais alto. Após se ter estabelecido com vinco o que se pretendia, 

surgiram as expetativas iniciais.  

Desta forma, considerou-se que, (1) por se tratar de um setor de investigação familiar e 

por ter participado e acompanhado ativamente a realidade profissional e o quotidiano de 

trabalho numa CPCJ, seria um fator forte para a investigação; e, (2) seria fácil dialogar com as 

CPCJ, visto que, o assunto não expõe os PPP, nem como é processado o seu 

acompanhamento. No entanto, com o desenrolar do processo para um ponto mais exigente, 

quer emocionalmente e psicologicamente existiram alguns entraves. Desde logo, a demora 

para responder e a não resposta por parte de algumas CPCJ, traduzindo-se em sentimentos de 

desmotivação, desânimo e questionamento da viabilidade da continuação da investigação. A 

última situação poderá ter uma possível explicação, excesso de trabalho por parte das CPCJ, 

impossibilitando-as de acompanhar e participar com interesse e vinco nas investigações. Ou, 

por estarem saturadas de pedidos de colaboração e participação por parte de outros 

investigadores. 

Para se analisar o desenvolvimento desta investigação, ponderou-se abordar de uma 

forma original o assunto. Isto é, através da análise Swott versar e ilustrar quais foram as 

forças, oportunidades, fraquezas e ameaças sentidas (cf. Figura 34).  
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Figura 35: Análise Swott do processo de consolidação da investigação. 

FORÇAS: FRAQUESAS: 

- Área de investigação. 

- Proximidade territorial. 

- Objetivos e questões de investigação claros. 

- Realização de entrevistas e inquéritos. 

- Trabalhar com as ferramentas de escrita. 

- Aptidão de pesquisa, organização e análise. 

- Conjugação da abordagem mista. 

- Cansaço. 

- Incertezas. 

- Inseguranças. 

- Escrita num registo científico. 

OPORTUNIDADES: AMEAÇAS: 

- Informantes-chave. 

- Recetividade e brevidade de participação. 

- Participação ativa da CNPDPCJ. 

- Literatura sobre o campo de investigação. 

- Novas aprendizagens e conhecimentos. 

- Resposta e colaboração das entidades. 

- Transcrição dos dados. 

- Disparidades nos dados disponibilizados. 

- Aplicação do inquérito por via indireta. 

- Local para a realização das entrevistas. 

Tendo em vista os aspetos apresentados, as forças e as oportunidades serviram para 

diminuir as fraquezas e, por sua vez, não agravar as ameaças. Pegando como exemplo, a 

fraqueza “escrita num registo científico”, uma dissertação de mestrado não é apenas um 

trabalho académico e a sua expressão escrita é mais rigorosa, o que poderia ser um entrave ao 

bom desenvolvimento da investigação. No entanto, a temática de investigação é conhecida 

pelo estágio curricular e pelo conhecimento de todos os termos técnicos e legais. Além disso, 

a aplicação de fichas de leitura contribuiu para abreviar esta fraqueza, visto que, ajudou a 

praticar competências de redação científica. Estes dois pontos fortes contribuíram para a 

aquisição de novas oportunidades, desde logo, a aquisição de novas aprendizagens e 

conhecimentos. Por todos esses aspetos, auxiliaram na diminuição de possíveis ameaças, 

como o caso da transcrição dos dados. 

Outra situação, por exemplo, “conjugação da abordagem mista”, sendo o primeiro 

contacto com este meio de recolha de dados, não se conhecia quais os procedimentos a adotar 

para a sua aplicação. Todavia, a anterior aplicação de entrevistas e inquéritos serviu para 

diminuir essas fraquezas, dado que, só faltava compreender como é que estas se conjugavam 

em simultâneo. A presença deste último fator, aliado à grande literatura existente sobre a 

aplicação de uma abordagem mista, contribui para a diminuição de possíveis ameaças, como 

o caso da recolha e transcrição destes. 

O processo de investigação, não se cinge, única e exclusivamente ao produto final, ou 

seja, existem competências que vão para lá ao exposto neste trabalho. Desta forma, o tema em 
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reflexão encontrar-se-á dividido em dois ramos: (1) as competências ajustadas, adquiridas e 

aprofundadas no processo de investigação; e, (2) as aptidões afiadas, obtidas e aprofundadas 

no processo de redação da dissertação. 

Quanto ao primeiro ponto, o processo de investigação foi marcado por uma 

multiplicidade de sentimentos, entre eles bons e menos bons. A preocupação que assolou a 

investigação foi a dificuldade em estabelecer contacto com o grupo alvo. No entanto, a 

capacidade de resiliência e o espírito positivo tornaram-se ferramentas indispensáveis, para 

concluir a mesma. Também, as oportunidades que surgiram foram o impulso essencial para 

que o comboio não descarrilasse. 

Comparativamente às competências ajustadas, a investigação contribuiu para afinar 

algumas técnicas de investigação adquiridas. Como exemplo, pode se indicar que ao longo da 

formação foi-se conquistando novos ensinamentos que serviram como base desta investigação 

como a assimilação de métodos e técnicas de investigação. Estas aprendizagens possibilitaram 

a identificação da questão de investigação, a aplicação de metodologias de investigação e no 

tratamento e uso da informação. Além disto, existiram outras competências ajustadas, tais 

como: (1) capacidade de deteção de sinais não-verbais por parte dos entrevistados como, por 

exemplo, quando se colocava uma questão que apelasse a situações menos boas e mais 

incómodas; (2) aperfeiçoamento da seleção de literatura e materiais informativos que 

estivesse diretamente relacionados com o tema, e exclusão de temáticas que pudessem 

enviesar a investigação; e, (3) ajuste de competências comunicacionais com os intervenientes 

da investigação. 

Relativamente, às competências adquiridas e aprofundadas salientam-se, (1) aquisição 

e aprofundamento de novas formas de investigação, como o caso da aplicação da abordagem 

mista com a conciliação de métodos qualitativos com métodos quantitativos; (2) 

desenvolvimento de uma atitude positiva e criativa face às questões de investigação, para se 

criar fundações para o debate do fenómeno social em análise; (3) aprendizagem de 

estruturação e desenvolvimento do projeto de investigação; e, (4) angariação de ferramentas 

de análise e tratamento dos dados. 

Quanto ao processo de redação da dissertação, este ocorreu muito antes da escrita das 

primeiras palavras, posto que, se desenvolveu um pré-projeto de investigação. Num primeiro 

momento, consultaram-se diversas dissertações de mestrado, com o propósito de se captar a 
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sua estrutura e principais pontos de análise. De seguida, e com tudo delineado 

cronologicamente e metodologicamente, partiu-se para a pesquisa bibliográfica com a 

aplicação de fichas de leitura64, por forma a retirar as informações pertinentes. 

Só depois de se te ter todas as informações sobre a temática é que se começou a 

desenhar a dissertação. Desde então, as alterações foram muitas, sendo temas retirados por 

fugirem ao assunto. A atual estrutura e organização do trabalho foi consertada e construída 

com base no modelo habitual de dissertação de mestrado: (1) definição da problemática, 

campo empírico e objeto de investigação; (2) definição da metodologia; (3) enquadramento 

teórico; (4) apresentação dos resultados; (5) principais conclusões; e, (6) reflexões finais. 

Portanto, foram competências ajustadas, adquiridas ou aprofundadas as seguintes: (1) 

ajuste e aquisição de competências de escrita científica, como a utilização de uma escrita 

impessoal ou na terceira pessoa do singular; (2) aprofundamento de um pensamento reflexivo 

e crítico sobre a temática em análise; (3) aprimoramento da capacidade de pesquisa de 

conteúdos, através da consulta em jornais, revistas, manuais e repositórios universitários; (4) 

aperfeiçoamento da utilização de programas de escrita e tratamento de informações; e, (5) 

melhoramento na utilização de programas de classificação de dados, como o Excel.  

 

 

                                                           
64 As fichas de leitura eram estruturadas da seguinte maneira: (1) identificação bibliográfica o artigo em análise; (2) palavras-chave de 

identificação de pontos em discussão; (3) principais ideias da leitura; e, (4) outras fontes bibliográficas de especial relevo para o tema. 
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Anexo A: Organograma da composição da CPCJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente da CPCJ 

Secretária(o) 

Comissão Restrita Comissão Alargada 

Constituída por: 

- Presidente; 

- Representantes do município ou das 

freguesias; 

- Representante do Ministério da 

Educação; 

- Representante do Ministério da 

Saúde; 

- Representante da área da Psicologia. 

-Representante do Instituto da 

Segurança Social, IP. 

- Representante da área de serviço 

social; 

- Representante da área de direito. 

Constituída por: 

- Representante do Município; 

- Representante da Segurança Social; 

- Representante do Ministério da Saúde; 

- Representante do organismo público 

competente em matéria de emprego e 

formação profissional; 

- Representante das associações ou outras 

organizações; 

- Representante das associações de jovens; 

- Representante de cada força de segurança; 

-Quatro cidadãos eleitores; 

-Os técnicos que venham a ser cooptados. 
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Anexo B: Fluxograma do Processo de Promoção e Proteção na CPCJ.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Adaptado de CNPDPCJ (s.d.a); art.º 97 da LPCJ. 

Análise das informações contidas na sinalização em 

reunião da CR. 

Sim 

Adquirir o consentimento do representante legal e 

não oposição dos jovens (caso necessário). 

É necessário aplicar medida provisória? 

Recolha de informações e elaboração da avaliação 

diagnóstica. 

A situação de perigo sinalizada confirma-se? 

Delibera-se, aprova-se em reunião da CR, assina-se a 

medida e acompanha-se a situação. 

Arquiva-se o PPP em reunião da CR. 

Não 

Sim 

Não 

Intervenção competente da CPCJ? 

Após avaliada e revista a medida é necessário 

prorrogá-la? 

Sim 

Não 

A situação sinalizada para a criança e/ou jovem é de 

perigo eminente? 

Nova sinalização. 

É nomeado um gestor de processo. 

Solicitação da 

intervenção do MP 

e Autoridades 

Policiais. 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 



ANEXOS 

130 

Anexo C: Carta enviada o/a Presidente das CPCJ. 

Exmo. (a) Sr. (a) Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de,  

Serve a presente carta para solicitar consentimento para a realização da investigação 

abaixo identificada, no âmbito do Mestrado em Serviço Social, no Departamento de 

Economia Sociologia e Gestão, da Escola de Ciências Humanas e Sociais, na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob orientação da Professora Doutora Paula Sousa. 

Importa, desde já, referir que os dados obtidos durante a investigação serão usados 

unicamente para fins académicos, não tendo a finalidade de expor ou avaliar a instituição, 

nem muito menos os elementos que constituem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

em risco. 

Deste modo, o tema da investigação é, “O sistema de promoção e proteção de 

Crianças e/ou jovens em Portugal: Presença ou ‘ausência’ de assistentes sociais nas 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em perigo”. Para abordar esta temática, os 

objetivos específicos passaram por, (1) Quantificar o número de assistentes sociais que 

constituem a comissão restrita nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; (2) Perceber 

e analisar o número de Processos de Promoção e Proteção que cada comissário tem ao seu 

encargo, em particular do assistente social; (3) Compreender como é que o assistente social, 

sendo, regra geral, um elemento cooptado, intervém e gere os Processos de Promoção e 

Proteção em função da sua carga horária; e, por fim (4) Estudar e apreender o papel do 

assistente social na equipa multidisciplinar. 

A continuação da presente investigação prende-se pelo facto, de que, no último ano de 

licenciatura realizei um estágio curricular de 729horas numa Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens. Durante esse período algumas questões foram sendo respondidas, mas 

outras levantaram-se, daí o interesse em dar continuidade à investigação e ter escolhido as 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens como meu objeto de estudo. 

De forma a clarificar a realização deste estudo, em anexo envio o protocolo de 

consentimento informado (anexo   ). 

Agradecendo desde já, a atenção dispensada. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

        



O sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em Portugal: 

Presença ou ‘ausência’ de assistentes sociais nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco 

131 

Anexo D: Consentimento informado dirigido às CPCJ. 

Consentimento Informado 

Caro Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de,    , 

No âmbito do Mestrado em Serviço Social, está-se a desenvolver uma investigação 

com o tema, “O sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em Portugal: 

Presença ou ‘ausência’ de assistentes sociais nas Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens em risco”, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Neste sentido, solicito a colaboração da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

em risco para participar na referida investigação, ao abrigo do número 3, do art.º 89 da Lei n.º 

23/2017, de 17 de maio (Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo), que passo a citar, 

Art.º 89 

Consulta para fins científicos 

1-A Comissão de proteção ou o tribunal podem autorizar a consulta dos processos por 

instituições credenciadas no domínio científico, ficando todos aqueles que lhe tiverem acesso 

obrigados a dever de segredo relativamente àquilo de que tomarem conhecimento. 

2-A divulgação de quaisquer estudos deve ser feita de modo que torne impossível a 

identificação das pessoas a quem a informação disser respeito. 

3-Para fins científicos podem, com autorização da comissão restrita de proteção ou do juiz, 

ser publicadas peças de processos, desde que se impossibilite a identificação da criança ou do 

jovem, seus familiares e restantes pessoas nelas referidas. 

Uma vez mais, importa notabilizar que todos os dados fornecidos serão anónimos, 

confidenciais e de uso exclusivo da investigadora. Seguidamente, explicitarei o papel dos 

atores sociais e da investigadora na investigação. 

Participantes, 

- À Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco será solicitado o preenchimento de 

um inquérito por questionário, sobre dados da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

risco referente ao ano de 2016; 

- Será solicitado o nome e contacto telefónico e/ou endereço de correio eletrónico da(o) 

assistente social que exerça funções na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco, 

com o objetivo da realização de uma entrevista. 
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Investigadora, 

- A investigadora compromete-se a resguardar a entidade dos participantes e da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em risco, e somente usará os dados para os objetivos da 

investigação. 

-A investigadora estará disponível para esclarecer quaisquer dúvidas, ou aprofundar as razões 

da sua investigação, através da realização de reuniões ou outros. 

 

         

(assinatura da investigadora) 

          

 (assinatura do (a) Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco) 
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O presente questionário integra a investigação de Mestrado em Serviço Social, pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Sendo o tópico, “O sistema de promoção 

e proteção de crianças e jovens em Portugal: Presença ou ‘ausência’ de assistentes 

sociais nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco”. De referir, que os 

objetivos específicos para a realização deste inquérito são, (1) Quantificar o número de 

assistentes sociais que constituem a comissão restrita nas Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens; e, (2) Perceber e analisar o número de Processos de Promoção e 

Proteção que cada comissário tem ao seu encargo, em particular do assistente social. 

Mais se informa que as informações recolhidas por este inquérito serão utilizadas 

unicamente para efeitos da investigação científica, sendo confidencial e anónimo. 

Agradece-se, desde já, o seu contributo! 

Anexo E: Inquérito por questionário - CPCJ. 

Inquérito por questionário 

 

I - Composição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco (CPCJ) 

1. Indique o número total de representantes em exercício na comissão restrita (CR). 

 

2. Assinale o número total de Assistentes Sociais que exercem funções na CR.  

 

2.1. Se possível pode indicar o nome, contacto telefónico e/ou o endereço de correio 

eletrónico da(o) assistente social que exerce funções na CR da CPCJ, para a realização de 

uma entrevista? 

Nome:  

Contacto telemóvel:  

Endereço de correio eletrónico:  

 

II – Caracterização do horário de trabalho dos representantes da CPCJ 

1. Aponte o número total de representantes a exercerem funções a tempo inteiro na CPCJ? 

 

1.1. Caso exista representantes a exercerem funções a tempo inteiro, pode indicar qual 

é a entidade representada? 
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2. Na tabela abaixo desenhada, identifique o número total de horas semanais de trabalho de 

cada representante na CPJC, com especial relevo para o(a) assistente social. 

Identificação do representante N.º de horas por semana de trabalho 

1.Assistente Social  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

III – Caracterização do volume processual da CPCJ (de 2016) 

1. Em 2016, qual foi o número total de Processos de Promoção e Proteção (PPP) 

acompanhados pela CPCJ? 

 

2. Na tabela que se segue, e para o ano de 2016, discrimine o número total de PPP de cada 

representante (gestor de caso), particularmente do(a) assistente social. 

Identificar o representante (gestor de caso) N.º de PPP (de 2016) 

1.Assistente Social  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

IV – Questões gerais sobre o tema da investigação 

1. Considera que o horário de trabalho realizado na CPCJ pelos representantes é suficiente, 

em função do volume processual existente por cada gestor de caso?  

SIM     NÃO 
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2.Sobre o assunto, o horário total de trabalho semanal dos representantes e o volume de PPP 

de cada CPCJ são, do ponto de vista nacional, são suficientes para a sustentabilidade do 

sistema? Justifique a sua resposta, apresentando argumentos? 

            

            

             

3. Considera que deveria existir um grupo de trabalho, multidisciplinar a trabalhar a tempo 

inteiro na CPCJ? Se sim, apresente os argumentos que justifique a sua resposta. Caso 

responda negativamente, apresente as justificações, da sua escolha. 

            

            

             

4. Se possível, poderá anexar a este inquérito por questionário o Relatório Anual de 

Atividades, de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado(a) pela sua colaboração! 
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O presente questionário integra a investigação realizada no Mestrado em Serviço Social, 

pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O tema é o seguinte, “O sistema de 

proteção de crianças e jovens em Portugal: Presença ou ‘ausência’ de assistentes 

sociais nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco”. De referir que os 

objetivos específicos desta investigação são, (1) Quantificar o número de assistentes 

sociais que constituem a comissão restrita nas Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens; e, por último (2) Perceber e analisar o número de Processos de Promoção e 

Proteção que cada comissário tem ao seu encargo, em particular do assistente social. 

Mais se informa que as informações recolhidas por este inquérito serão utilizadas 

unicamente para efeitos da investigação científica, sendo confidencial e anónimo. 

Agradece-se, desde já, o seu contributo! 

Anexo F: Inquérito por questionário – CPCJ alterado. 

Inquérito por questionário 

I – Composição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco (CPCJ) 

1. Aponte o número total de representantes em exercício de funções na comissão restrita 

(CR). 

 

2. Indique o número total de assistentes sociais a exercerem funções na CR da CPCJ? 

 

II – Caracterização do horário de trabalho dos representantes da CPCJ 

1. Aponte o número total de representantes a exercerem funções a tempo inteiro na CPCJ? 

  

1.1. Em caso afirmativo, indique qual o representante que exerce funções a tempo 

inteiro na CPCJ. 

            

            

             

 

2. Na tabela abaixo desenhada, identifique o número total de horas semanais que cada 

representante da CR da CPCJ? 

Identificação do representante N.º de horas por semana (de 2016) 

1.  

2.  
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

III – Caracterização do volume processual 

1. Para o ano de 2016, indique o número total de Processos de Promoção e Proteção (PPP) 

acompanhados pela CPCJ.  

 

6.Discrimine o número de Processos de Promoção e Proteção que cada gestor de caso teve em 

2016. 

Identificar o representante (gestor de caso) N.º de PPP (em 2016) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
 

IV – Questões gerais sobre o tema da investigação 

1. Consideram que o horário disponível para o trabalho realizado na CPCJ é suficiente, em 

função do volume processual existente por cada gestor de caso?  

                                                  Sim.                                Não. 

2 Considera que deveria existir um grupo de trabalho, multidisciplinar a trabalhar de forma 

permanente (ou seja, a tempo inteiro) na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

risco? 

                                Sim.                                       Não 

Obrigado(a) pela sua colaboração! 
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Anexo G: Carta enviada para a CNPDPCJ e Delegação do Norte. 

Exmo./a Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 

de Crianças e Jovens em risco da Delegação do Norte, 

Sou uma estudante do segundo ano de mestrado em Serviço Social na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, na cidade de Vila Real. Sou residente neste distrito e, neste 

momento estou a realizar uma investigação sob orientação da Professora Doutora Paula 

Sousa, docente nesta instituição. A investigação tem como tema, “O sistema de proteção dos 

direitos das crianças e jovens em Portugal: O papel dos assistentes sociais nas Comissões 

de Proteção de Crianças e Jovens em risco”. 

Escolhi este tema como alvo de investigação porque no último ano da Licenciatura de 

Serviço Social (na UTAD) realizei um estágio curricular de 729 horas numa Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em risco (CPCJ).  

Objetivos de estudo, 

1) Quantificar o número de Comissões de Proteção de Crianças e Jovens que têm assistentes 

sociais nas suas equipas multidisciplinares das Comissões Restritas; 

2) Perceber e apresentar o número de Processos de Promoção e Proteção que cada comissário 

acompanha, em particular do assistente social. 

Estou a estabelecer este contacto, porque na consulta efetuada ao Relatório Anual de 

Atividades das CPCJ, referente ao ano de 2016, os dados expostos são referentes aos totais 

por distrito. No entanto, precisava de alguns dos dados do ano de 2016, mas especificados por 

CPCJ Concelhios referentes aos distritos de Vila Real e Bragança. Para agilizar o processo, 

segue em anexo uma tabela com mesmo. 

Despeço-me com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

Vila Real, ---- de ------, de 2018 
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COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO – DISTRITO DE VILA REAL 

Identificação 

 

N.º de 

Processos 

de 

Promoção 

e 

Proteção 

(PPP). 

Total de 

comissários 

Total de 

Assistentes 

Sociais  

Comissários a tempo inteiro Horas semanais / Entidade PPP / Entidade 

(Concelho) Ano 2016 

(elementos 

da 

Comissão 

Restrita) 

(elementos 

da 

Comissão 

Restrita) 

N.º de 

membros 
Entidade Representada67 

N.º 

de 

horas 

Entidade Representada68 

N.º 

de 

PPP 

Entidade Representada69 

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

          

                                                           
67 Nesta situação solicita-se que identifique o membro/entidade representada que é assistente social, como por exemplo, Representante do Município (assistente social) 
68 Nesta situação solicita-se que identifique o membro/entidade representada que é assistente social, como por exemplo, Representante do Município (assistente social). 
69 Nesta situação solicita-se que identifique o membro/entidade representada que é assistente social, como por exemplo, Representante do Município (assistente social). 
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COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO – DISTRITO DE BRAGANÇA 

Identificação 

N.º de 

Processos 

de 

Promoção 

e 

Proteção 

(PPP). 

Total de 

comissários 

Total de 

Assistentes 

Sociais  

Comissários a tempo inteiro Horas semanais / Entidade PPP / Entidade 

(Concelho) Ano 2016 

(elementos 

da 

Comissão 

Restrita) 

(elementos 

da 

Comissão 

Restrita) 

N.º de 

membros 
Entidade Representada70 

N.º 

de 

horas 

Entidade Representada71 

N.º 

de 

PPP 

Entidade Representada72 

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

                                                           
70 Nesta situação solicita-se que identifique o membro/entidade representada é assistente social, como por exemplo, Representante do Município (assistente social) 
71 Nesta situação solicita-se que identifique o membro/entidade representada é assistente social, como por exemplo, Representante do Município (assistente social). 
72 Nesta situação solicita-se que identifique o membro/entidade representada é assistente social, como por exemplo, Representante do Município (assistente social). 
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Anexo H: Carta aos assistentes sociais. 

Alijó,  ,   , de 2018 

Exmo./a. Dr./a.       , 

A presente carta ser para apresentar e solicitar consentimento para a realização do meu 

estudo/investigação, para a conclusão do Mestrado em Serviço Social, na Escola de Ciências 

Sociais e Humanas, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Antes do mais, é 

imprescindível referir que a investigação abaixo apresentada, têm o acompanhamento e 

supervisão da Professora Doutora Paula de Sousa, que leciona na mesma instituição 

universitária. 

Antes de partir para a exposição do conteúdo do estudo em causa, passo por me 

apresentar. Chamo-me Cristiana Costa Soares, residente no Concelho de Alijó e tenho 24 

anos. Frequentei a licenciatura em serviço social na mesma instituição e agora frequento o 

mestrado.  

Importa desde já referir que os dados obtidos junto dos objetos de estudo serão 

expressamente utilizados para fins científicos, não sendo revelada a identidade nem a 

instituição de trabalho dos participantes. Para que isso não aconteça cada entrevistado ser-lhe-

á atribuído um número, como por exemplo, “E1” (Entrevistado1). 

Desta forma, a temática da investigação é a seguinte, “O sistema de proteção de 

crianças e jovens em Portugal: Presença ou ‘ausência’ de assistentes sociais nas 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco”. Pela abrangência que pode ter este 

assunto, sentiu-se na necessidade de aprofundar os objetivos do estudo sendo eles, 

1) Quantificar o número de assistentes sociais que constituem a comissão restrita e as 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco; 

2) Quantificar o número de Processos de Promoção e Proteção que cada comissário tem ao 

seu encargo. 

Estas duas primeiras hipóteses já foram previamente respondidas pelas CPCJ 

inquiridas, pelo que, no que concerne ao serviço social, em particular, pretende-se analisa a 

seguinte questão, 
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1)Analisar e compreender, como é que o assistente social, sendo regra geral, um elemento 

cooptado, por isso trabalha a tempo parcial, consegue gerir os processos que acompanha em 

função da carga horária disponível para o efeito. 

Para este segundo momento do estudo, a aplicação de uma entrevista semiaberta como 

técnica de recolha de dados será a que mais se adequa. Daí, ter entrado em contacto com a 

Dra./Dr. para solicitar aprovação para a realização dessa entrevista. 

Escolhi este tema para estudo de conclusão do mestrado em serviço social, para dar 

continuidade ao aprofundamento do conhecimento, iniciado em contexto de estágio 

curricular, de ressalvar que foi numa CPCJ. Este estágio curricular teve a duração de 

729horas, sendo a problemática de estudo, “a Intervenção da Comissão de proteção de 

Crianças e Jovens em perigo: o acolhimento familiar como recurso a crianças e/ou jovens sem 

alicerces familiares.” No decorrer do estágio algumas das dúvidas foram respondidas, no 

entanto outras permaneceram, como é o caso das apresentadas anteriormente. 

De forma a clarificar este estudo e, em que moldes se realizará a entrevista, segue em 

anexo o protocolo de consentimento informado (anexo A), bem como a declaração emitida 

pela orientadora académica de acompanhamento deste estudo/investigação (anexo B). 

Agradeço, desde já, a atenção dispensada. Despeço-me com os melhores 

cumprimentos, 
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Anexo A - Consentimento informado 

Caro (a) Dr. (a)        , 

No âmbito do Mestrado em Serviço Social, estou a desenvolver uma investigação com 

o tema, “O sistema de proteção de crianças e jovens em Portugal: Presença ou ‘ausência’ 

de assistentes sociais nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco”, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A investigação tem por objetivo os seguintes, 

1) Quantificar o número de assistentes sociais que constituem a comissão restrita e as 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco; 

2) Quantificar o número de Processos de Promoção e Proteção que cada comissário tem ao 

seu encargo; 

3) Analisar e compreender, como é que o assistente social, sendo regra geral, um elemento 

cooptado, por isso trabalha a tempo parcial, consegue gerir os processos que acompanha em 

função da carga horária disponível para o efeito. 

Em relação à entrevista está terá alguns pontos de discussão, como por exemplo, a 

questão temporal nas Comissões de Proteção de Crianças ou Jovens em risco ou o sistema de 

proteção de crianças e/ou jovens em risco, com particular destaque para o trabalho do 

Assistente Social nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco. Incluirá, de igual 

modo, algumas perguntas mais dirigidas para o foco da intervenção. 

Neste sentido, solicito a colaboração de Vossa Excelência para a participação de uma 

entrevista semiaberta. Uma vez mais, importa salientar que todos os dados fornecidos serão 

anónimos, confidenciais e de uso exclusivo da investigadora. Seguidamente, explicitarei o 

papel dos atores sociais (participantes) e da investigadora na investigação. 

PARTICIPANTES, 

- Ao assistente social, será solicitado a colaboração/participação na realização de uma 

entrevista; 

- Comparativamente à entrevista, o participante concorda na sua gravação áudio, isto porque, 

será o melhor mecanismo para registar todas as informações relevantes para o tema. Se, 

porventura, caso não seja possível a sua gravação, serão encontradas outras soluções com a 
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investigadora para o bom desenrolar da entrevista, por exemplo, utilização de um bloco de 

notas para retirar as ideias mais relevantes. 

-Caso o participante aceite, por sua vez, na realização da entrevista, a hora e data e local será 

de acordo com a disponibilidade do entrevistado.  

-De ressalvar que poderão ser utilizadas diversas ferramentas para a sua concretização, como 

por exemplo, através da realização de uma videochamada, chamada telefónica, ou em caso, se 

justifique poderá ser uma entrevista presencial. 

INVESTIGADORA, 

- A investigadora compromete-se a salvaguardar a identidade do entrevistado, bem como da 

instituição para qual ele trabalha, não possibilitando a sua identificação em qualquer momento 

da leitura da investigação. 

- A marcação da hora, local e dia da entrevista será elaborada de acordo com a disponibilidade 

da entrevistada. 

- Após a conclusão da dissertação será enviada uma cópia a cada participante para que eles 

estejam a par de toda a informação que consta no documento, bem como terem a 

possibilidade para argumentar e expressar a sua opinião em relação aos dados e conclusões 

retiradas. 

-A investigadora estará disponível para esclarecer quaisquer dúvidas, ou aprofundar as razões 

da sua investigação. 

          

(assinatura da investigadora – Cristiana Costa Soares) 

          

 (assinatura do(a) participante) 

A investigadora, 

Contacto de endereço de correio eletrónico: 

Contacto telemóvel:  
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Anexo I: Guião de Entrevista - Assistentes Sociais. 

Permite-me que a identifique na dissertação ou prefere o anonimato? 

I - Biografia 
1.1. Data e local de nascimento 

1.2. Local de residência até à entrada na Universidade 

II. Percurso profissional e académico 

2.1. Quando entrou no curso de Serviço Social e em que Universidade? 

2.1. Quais foram as razões que a motivaram para estudar serviço social? 

2.2. Que recordações tem do tempo de estudante e da sua formação? 

III – A integração nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em risco 

3.1. Quando e como é que entra para as equipas da Comissão Restrita das CPCJ? 

3.2. Quando é que saiu dessa equipa? 

3.3. Que entidade representa/representava quando ingressou nas CPCJ? 

IV – A atuação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

4.1. O que fazia enquanto assistente social na CPCJ? 

4.2. Quais as tarefas, procedimentos e responsabilidades assumidas? 

4.3. Que competências profissionais adquiridas na sua formação académica aplica/aplicou na 

CPCJ? 

4.4. Alguma vez teve dúvidas acerca do seu papel, como profissional de serviço social nas 

CPCJ? 

4.5. Como descreve o seu papel e da restante equipa multidisciplinar da CPCJ? 

4.6. Para trabalhar nos PPP a articulação entre parceiros tiveram algum relevo na diminuição 

do tempo para a recolha e intervenção nos processos? 

4.8. Qual é o contributo do assistente social na área da infância e juventude? 

4.8. Surgiu algum momento o sentimento de falta de tempo para trabalhar um processo por 

acumular mais do que uma função (ou seja, sendo elemento cooptado e elemento a tempo 

parcial). Consegue descrever alguma situação, como se sentiu na altura e qual foi a solução 

encontrada? 
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4.9. Na literatura é bem explícito que uma das grandes preocupações apresentadas nos 

diversos estudos é a falta de recursos humanos e técnicos competentes para trabalhar os 

processos de promoção e proteção. Considera que este é um tema sensível para a Comissão? 

4.10. Considera que, o facto de que, o atual sistema de proteção de crianças e jovens estar 

assente numa lógica de cooptação de elementos, nas quais, trabalham a tempo parcial dificulta 

o sucesso e qualidade do trabalho com as crianças e/ou jovens e sua família? 

4.11. Para si qual seria a solução ideal para colmatar esta falácia no sistema? Se é que 

considera uma falácia. 

V – A visão dos outros sobre o papel do Assistente Social nas Comissões de Proteção 

de Crianças e Jovens em risco 

5.1. Qual é a sua opinião sobre a visão que a sociedade tem sobre o trabalho desenvolvido nas 

CPCJ? 

5.2.E em relação às outras instituições sociais qual é a sua opinião acerca da imagem que elas 

têm do trabalho elaborado na CPCJ? 

5.3. Surgiram conflitos ou momentos de tensão no seu trabalho dentro da CPCJ com os 

restantes colegas de trabalho? Consegue reviver um deles e descrever-mo (assim como a sua 

resolução)? 

VI - Perguntas soltas 

6.1. Se fosse chamada novamente para exercer funções de Assistente Social numa CPCJ 

aceitaria? 

6.2. Tem conhecimento de algum A.S. que exerce/exerceu funções numa CPCJ? 

6.4. Está disponível para uma outra entrevista individual, caso se justifique? 

Obrigado(a) pela sua colaboração! 
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Anexo J: Transcrição das entrevistas semiestruturadas realizada a assistentes socias. 

1.Transcrição entrevista A.S.1 

Formação: Serviço Social                                                    Data: 10 de agosto de 2018 

Horas: 14:30h ás 16:45h                                                     Modo de registo: Diário de campo. 

Ambiente de entrevista: No local combinado para a realização da entrevista, fui recebida 

pelo comissário da Educação, acabando por encaminhar-me para outra sala onde estaria o 

assistente social. Este estava ao telefone, pois estava a articular com um outro técnico para 

obter informações sobre um processo que acompanhava. Terminada a conversa de telefone, e 

feitas as apresentações, voltou-se a esclarecer os objetivos da investigação e o que se 

pretenderia com aquela entrevista. Ainda neste momento foi mencionado a confidencialidade. 

Posto isto, solicitou-se a gravação da entrevista, mas este negou afirmando que poderia falar 

mais devagar, ou repetir alguma informação que não conseguira captar. No final, agradeceu-

se a sua participação, falou-se um pouco da minha passagem na CPCJ e sobre a investigação 

que estava a realizar. Ficando combinado que se necessário voltar a contactar o assistente 

social para mais esclarecimentos.  

1.Em que ano e como é que ingressou na CPCJ? 

-Voltei a trabalhar nas comissões no ano de 2017 (...) já tinha trabalhado noutras comissões, 

mas saí, entretanto, recebi uma proposta para substituir uma colega que e reformou, aceitei e 

aqui estou eu. 

2. Que entidade representa/representava na CPCJ? 

-Como vim substituir a comissária que saiu represento a mesma entidade que ela que é o 

Instituto da Segurança Social de (…) [indicando o nome do local onde trabalha]. 

3. Qual é o seu horário de trabalho na CPCJ? 

-Inicialmente trabalhava em duas CPCJ, agora já vou em 4. Faço na CPCJ (…) [indicando o 

nome da CPCJ] às terças e sextas, às segundas e quintas trabalho noutra e, as quartas ficam 

reservadas para uma CPCJ de manhã e outra CPCJ de tarde.  

4. Em média qual é o volume processual que tem ao seu encargo? 

-Nesta pergunta só posso responder para a comissão que autorizou a minha participação na 

sua investigação. Por isso, nesse CPCJ tenho em média entre dois a três processos. Mas 



O sistema de proteção de crianças e/ou jovens em Portugal: Presença ou ‘ausência’ de assistentes socias nas Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens em risco 

148 
 

também não consigo ter mais processos não tenho disponibilidade para tal. [trabalha cerca de 

3.30h por semana nesses PPP]. 

5. Quais são as funções, procedimentos e responsabilidades assumidas dentro da CPCJ? 

- Enquanto assistente social desempenho funções de comissário como os restantes elementos 

desta equipa. Normalmente os procedimentos são os comuns a todos os processos desde 

atendimentos, visitas domiciliárias, articulações com escolas, com as equipas de intervenção 

local. As responsabilidades assumidas neste momento são de gestor de caso. 

6. Alguma vez sentiu incertezas acerca da sua importância na CPCJ? 

-Não! A área da infância e juventude é uma área em que as pessoas estão consciencializadas 

da sua importância e do papel fundamental que têm os comissários, agora há falta de pessoal, 

isso sim. Eu inicialmente tinha duas CPCJ e agora tenho quatro CPCJ. 

-Nós aqui andamos sempre a correr, ainda mais eu que trabalho em quatro. Tenho situações 

em que estou a trabalhar numa e estou a resolver processos de outra. Ainda na outra sexta-

feira tivemos um procedimento de urgência que se estendeu pelo fim-de-semana fora. Pois 

tive que entregar os relatórios e outros documentos ao tribunal de turno (…) E esse dia que foi 

um sábado, pois temos 48h para entregar o relatório no tribunal, a entidade não me pagou esse 

dia, nem sequer soube que estive a trabalhar e, na segunda voltei ao trabalho sem descansar. 

7. Na CPCJ que representa existe um trabalho de equipa? Poderia descrever o dia-a-dia 

da equipa na CPCJ?  

Sim, sem dúvida. No fundo vão havendo articulações com os outros comissários, eles vão 

tomando conta das situações quando o gestor não está na comissão. Normalmente é o 

secretário que passa cá mais tempo e vai trabalhando e controlando essas situações, neste caso 

é o professor [dizendo o nome] representante do agrupamento de escolas daqui.  

-Ainda no outro dia, estava noutra CPCJ e recebi uma chamada do secretário sobre 

informações de um processo que eu acompanho e estava-lhe a dar indicações do que poderia 

fazer, tudo isto à distância. 

-A verdade é que a CPCJ deve funcionar como um todo não é dizer que este processo é teu, 

este é meu (…) somos todos responsáveis por todos os processos da comissão (…) todos nós 

estamos envolvidos no projeto de proteção de crianças, senão não estaríamos aqui.  
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-Por exemplo, se houver um procedimento a ser adotado não há nada que impeça isso, 

existem outros comissários competentes para o fazer. A lei determina que o no funcionamento 

da CPCJ haja um comissário a tempo inteiro. Na sua grande maioria é o membro da educação 

ou o secretário da comissão. Os restantes trabalham em parceria e em articulação. Essa 

articulação acontece durante as reuniões da modalidade restrita, quando se discute os casos, 

mas não só, também no dia-a-dia vamos partilhando informações. Ainda hoje o comissario da 

educação foi comigo fazer visitas domiciliárias, não estava era ninguém em casa. Se não 

assim fosse, não precisaríamos de mais trabalhadores na comissão, cada um tomava a sua 

decisão do seu processo e pronto, caso encerrado. É necessária avaliação multidisciplinar, 

conjugar saberes que o serviço social não tem, como outras profissões não têm sobre o serviço 

social. 

8. Do ponto de vista da sustentabilidade do sistema, a cooptação de elementos faculta a 

realização de um trabalho de qualidade e proximidade na CPCJ? 

- O atual posicionamento do sistema de proteção de crianças e jovens em risco, tem vindo a 

ser sustentável, pois as pessoas têm vindo a dar mais de si, temos mantido uma articulação 

permanente entre todos os comissários. Mas, é claro que gostaria de ter mais horas, trabalhar 

com calma nos meus processos. Veja bem, numa das CPCJ que trabalho só de quinze em 

quinze dias é que tenho uma manhã de trabalho, porque lá, as reuniões da modalidade restrita 

acontecem quinzenalmente. 

- No caso das CPCJ que represento, como o volume processual é reduzido, justifica-se a 

cooptação dos comissários, sendo sustentável a sua manutenção e, sabendo que existe um 

elemento sempre em permanência na CPCJ. Porém, no caso em que o volume processual é 

elevado, e existem CPCJ que têm número elevadíssimos de PPP, justifica-se claro. Do ponto 

de vista nacional, sim, justificava-se a contratação permanente efetiva de comissários. 

- Se formos bem a ver, a lei diz que o trabalho da CPCJ tem que ser prioritário quando 

comparado com o trabalho realizado pela instituição de origem, mas a realidade não é essa. 

Às vezes há entraves e situações que não conseguimos controlar (…) ainda no outro dia 

houve uma situação de retirada de um processo que acompanho em que teve que se gerir à 

distância e articular com o outro comissário por chamada. Só assim é que consegui estar a par 

da situação e do que estava a acontecer. 
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9. Em algum momento surgiu sentimentos de ausência de tempo para trabalhar um PPP 

por ser elemento cooptado. Consegue descrever alguma situação, como se sentiu na 

altura e qual foi a solução/estratégia encontrada? 

-Já (com sentimento de tristeza e pesar, fazendo uma pausa para respirar fundo e retomar a 

conversa)! São momentos que não nos deixam bem, que nos stressam e deixam frustrados, 

mas temos que nos organizar bem, dentro do tempo disponível, o tempo está todo contado.  

- Houve momentos em que estava saturado e não tinha tempo para nada (…) já tive que levar 

muitos trabalhos para casa e relatórios para fazer que não conseguia preencher na comissão 

(…) mas chegou uma altura em que tive que abrandar, colocar um travão. Agora não faço 

isso, tento gerir o tempo. 

Intervenção da investigadora: No momento e hoje em dia quais são as estratégias que o doutor 

adota para contornar esse constrangimento? 

- Agora tenho cuidado em ver a minha disponibilidade temporal antes de aceitar um caso (…) 

quando o PPP é apresentado na reunião da modalidade restrita, e existe a possibilidade de 

ficar com o caso, vejo se consigo trabalhar nele, se não digo, não está a dar e não consigo 

trabalhar os PPP todos. No entanto, sei que em certos casos isto é para rebentar com as 

pessoas, há uma carga processual muito grande em cima dos trabalhadores. Essa é a estratégia 

que adoto para controlar o volume processual que tenho e para conseguir trabalhar todos os 

processos. 

- Mas mesmo assim, ando sempre a correr, não consigo descansar, o meu cérebro fica 

cansado, mas não consigo parar. O cansaço não é físico é psicológico. Chega o domingo à 

noite e penso que amanhã tenho que acordar a X horas para estar na reunião da restrita, para 

depois ter que ir tratar do assunto de outra CPCJ. Agora tento não planear muito o que se 

passa na minha agenda, deixo as coisas acontecerem, mas é difícil, a mente está sempre lá. 

10.Qual considera ser a visão da sociedade e das restantes entidades sobre o trabalho do 

assistente social nas CPCJ? 

-Na minha opinião a população não está sensibilizada para o trabalho da CPCJ. Tem uma 

imagem diferente da realidade, baseada no que é passado lá para fora. Até as próprias 

instituições e profissionais têm dificuldade em perceber o nosso trabalho (…) A grande 

verdade é que eles não estão esclarecidos em relação ao âmbito da nossa intervenção.  
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Intervenção da investigadora: Será que essa imagem negativa não estará associada ao que é 

passado para o exterior? Muito recentemente tornaram-se públicos casos em que a CPCJ, aos 

olhos de quem apresentou a reportagem, não tomou as devidas diligências. As pessoas ao 

verem essas notícias e não estarem, muitas delas esclarecidas sobre o verdadeiro projeto da 

CPCJ, criam esse “monstro” dentro da sua cabeça. 

-Sobre as notícias que veem a público, nos meios de comunicação eu nem as vejo, nem quero 

saber (…) As informações que passam para o exterior não são as corretas (…) Eu nem quero 

saber disso (…) Quando as decisões são tomadas são por todos e não por um único 

profissional (…) é tudo tomado dentro do tempo certo. 

11. Quais, considera ser os pontos fortes e os pontos fracos do atual sistema de proteção? 

- Agora nem sei o que lhe dizer [sorrindo]! Costumo planear as coisas com antecedência, mas 

confesso que não me preparei para esta entrevista, também não sabia quais seriam os pontos 

que a menina iria querer explorar. 

- Assim de pontos fracos temos de natureza política, de ordem da dependência da CPCJ. A 

política está fortemente presente na CPCJ, veja só, no momento de se eleger um representante 

do município, ou alguém ligado à autarquia, vem o representante da cor política que está na 

câmara. Todos eles (os políticos) acham muito bonito a proteção à infância e estão todos 

interessados em participar, mas no momento da verdade não é assim, eles querem arrebanhar 

tudo e estarem em todo o lado, com representatividade em todas as instituições.  

- A lei estabelece que se preste apoios logísticos e de outra ordem, no entanto em termos 

práticos não é assim e, quem está de fora não percebe isso. Precisamos de veículo, temos que 

solicitar à câmara, coisa que não esta sempre disponível. Outra situação, por exemplo, é com a 

falta de pessoal e apoio administrativo que não é prestado. Ainda existe muita burocracia que 

poderia ser agilizada entre nós e a política, e até mesmo com as outras instituições que 

trabalham connosco, deveriam existir processos ou acordos internos facilitadores da 

intervenção.  

-Aí menina [alterando-se para uma expressão mais séria e preocupado]! Não lhe devia ter dito 

isto, trabalho numa entidade pública e posso ser chamado à razão por isto.  

Intervenção da investigadora: Não tem que se preocupar não será identificado em nenhum 

lugar da investigação, eu estou aqui para perceber a visão dos assistentes socias sobre o tema, 

se esta é uma preocupação do Sr., acho que deve refletida em conjunto. 
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- Todavia não se pode esquecer de que a política é importante para o trabalho numa CPCJ, 

pois é ele que nos financia, é ela que nos mantém em permanente articulação com as outras 

entidades. Veja só, o caso da CPCJ com a Segurança Social, se não existissem acordos 

políticos, era difícil chegar aos apoios prestados pelos seus serviços nem a nossa cooptação. 

- Pensando noutro ponto fraco, porque o que lhe disse é um tema discutido internamente e 

entre nós comissários, é um debate interno e é um tema que não deve surgir numa 

investigação de mestrado, mas num desabafo interno. Mas, se formos ao micro da questão o 

grande problema das CPCJ são esses, a dependência política. 

- Talvez, posso-lhe sugerir como ponto fraco a ausência de algumas valências científicas 

fundamentais para o bom funcionamento da CPCJ. Mas essa situação varia de CPCJ para 

CPCJ. No caso da CPCJ que represento falta o direito, que é sem dúvida importante ter um 

jurista nas equipas. Falta também um psicólogo que é um elemento importante, no entanto há 

outras CPCJ em que temos esses profissionais como é o caso desta. Agora se me perguntar 

quais considero serem os grupos específicos que devem estar presentes nas equipas da CPCJ 

são, sem dúvida o direito, a psicologia, a educação e o serviço social. 

- Como ponto forte temos que considerar a boa vontade de todos os comissários e o espírito 

de proteção presente em nós.  

12. Considera que para aumentar o tempo de trabalho da CPCJ e com as famílias, o 

horário de funcionamento da CPCJ devesse ser alargado lá das 17:00h? 

- Não acho que o horário de trabalho deva ser alargado, para isso trabalhávamos ao sábado e 

ao domingo, pois as famílias estão geralmente em casa nesses dias. E ficaríamos segunda e 

terça em casa a descansar. A CPCJ não encerra quando as portas fecham (às 17h) temos uma 

linha de emergência em permanência, 24h sobre 24h. 
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2.Transcrição entrevista A.S.2 

Formação: Licenciatura em Serviço Social.                                                  Data: 31/08/2018. 

Horas: Das 10:00h às 12:00h.                                             Modo de registo: Diário de campo. 

Ambiente de entrevista: Chegado ao local marcado para a realização da segunda entrevista, 

a assistente social já estava à minha espera. Fomos até à sala onde estaria outro profissional a 

trabalhar nos seus processos. Antes do início da entrevista, explicaram-se os objetivos da 

investigação, bem como da entrevista. Findo esta primeira introdução, referiu-se que em 

nenhum momento da investigação e da dissertação seria identificada, uma vez que se manteria 

o anonimato da participante. 

1.Em que ano e como é que ingressou na CPCJ? 

-Entrei na CPCJ em 2014 e estou desde aí a trabalhar nesta comissão. 

2. Que entidade representa/representava na CPCJ? 

Sou assistente social, representante do município de (…) 

3. Qual é o seu horário de trabalho na CPCJ? 

O acordo que tenho com a minha entidade é que de manhã trabalho na (…) [identificando o 

município) e as tardes ficam livres para a CPCJ. Mas isso nem sempre acontece, existem dias 

que não ponho os pés na CPCJ, por causa dos processos que acompanho na (…), ou por 

outros compromissos que não podem ser adiados, como por exemplo, reuniões, realização de 

eventos e outras coisas. 

4. Em média qual é o volume processual que tem ao seu encargo? 

-Ora bem, no último ano a média estaria entre os 17 a 20 processos. 

5.Enquanto representante do município na CPCJ, quais são as funções, procedimentos e 

responsabilidades assumidas? 

-Sou uma comissária, como os outros que estão presentes na CPCJ, acrescendo as funções de 

secretária. Numa comissão o trabalho não pode ser técnico, deve-se conhecer muito bem a 

comunidade que estás a intervir.  
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-É importante que o assistente social que trabalhe numa CPCJ conheça a verdadeira realidade 

social, conheça a comunidade de trabalho e que conheça as carências e falta de recursos que 

possam existir. 

6. Em algum momento sentiu incertezas acerca da sua importância dentro da CPCJ? 

-Sim. [fazendo uma pausa no diálogo] Existiram momentos em que tive dúvidas sobre o meu 

papel dentro da CPCJ, sobretudo quando era questionada por outro comissário se seria a 

melhor decisão para o processo, ou então, se sabia o que estava a fazer. Houve uma situação 

em que fui descredibilizada à frente de todos os comissários numa das reuniões da restrita. 

Essa situação deixou-me muito abalada, porque foi posta em causa toda a minha credibilidade 

e conhecimento profissional. No entanto, após essa reunião conversei com o comissário em 

questão e as coisas resolveram-se, mas a relação não foi mais a mesma. 

Analisando agora a situação, leva-me a refletir sobre a qualificação profissional que poderá 

existir dentro das CPCJ. A realidade é que, só vem para cá quem a instituição não quer, não 

precisa, ou está em fim de carreira. 

Intervenção de outro elemento: “Se a (…) [referindo-se á assistente social que estava a ser 

entrevistada] falha a CPCJ vai ao charco, ela é o elo de ligação entre os diferentes elementos 

da CPCJ. Uma assistente social não pode ter medo, tem que arriscar, garantindo que a LPCJP 

protege a sua atuação”. 

7.Pode descrever o quotidiano desta equipa na CPCJ? Existe articulação entre todos os 

elementos? 

-Sim, vai existindo, dentro das limitações. Porém, nunca nos devemos meter em assunto que 

não são da nossa competência, ou seja, se aquela intervenção é da competência do psicólogo 

não vamos fazê-la nós mesmos. 

Intervenção da investigadora: E no dia a dia, como sabemos isso? 

No dia a dia, temos que reconhecer que não sabemos tudo e que podemos contar com a ajuda 

ou auxílio de outros profissionais. Como por exemplo, na realização de um diagnóstico, nunca 

se consegue fazer de uma só vez é necessário criar empatia, acompanhar, analisar e estudar o 

caso com os colegas, temos que ouvir todos. 
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Quando aparecem casos mais complexos, como por exemplo, abandono escolar, absentismo, 

problemas escolares, entre outros, convém e, temos o cuidado de atribuir dois técnicos para o 

caso, porque assim quando um estiver ausente, outro está a par da situação. A isto chama-se 

cogestão. 

Também em todas as reuniões da restrita existe um diálogo entre todos os comissários. Isto é, 

cada comissário, na sua vez, fala dos processos que têm em mão solicitando pareceres dos 

colegas sobre a situação. Toda e qualquer decisão que se toma na CPCJ deve passar pela 

restrita e consentida por todos. 

Também no dia-a-dia essa articulação e multidisciplinaridade vai existindo, como por 

exemplo, normalmente é o comissário representante da educação que estabelece contacto com 

as escolas quando se pretende alguma informação. De certa forma, o representante da 

educação é o elemento que melhor pode fazer essa articulação, pois é ele o representante das 

escolas do município, logo a ligação com o estabelecimento de ensino estreita-se com este 

elemento presente na comissão. 

8. Do ponto de vista da sustentabilidade do sistema, a cooptação de elementos é uma boa 

solução para a atual sociedade? 

-As CPCJ trabalham mal porque não são profissionalizadas, para isso é necessárias mudanças 

nas políticas e dar mais autonomia às CPCJ. 

Intervenção da investigadora: E essa dificuldade tem-se refletido no trabalho da CPCJ que 

trabalha? 

Houve uma altura em que estávamos numa fase complicada, com falta de pessoal, e isso, 

levou-me a questionar sobre o tipo de respostas que a CPCJ tem e a sua capacidade de 

intervenção. 

9.Em algum momento surgiu o sentimento de ausência de tempo para trabalhar um PPP 

por ser elemento cooptado. Consegue descrever uma situação, como se sentiu na altura e 

qual foi a solução/estratégia encontrada? 

-Sim, o facto de termos dois trabalhos para fazer e, em que um deles é de extrema 

importância, pois estamos a falar de crianças e jovens que dependem de nós para criar as 

melhores condições de vida. Sim, em certos momentos senti que não conseguia lidar com 

todas as situações. 



O sistema de proteção de crianças e/ou jovens em Portugal: Presença ou ‘ausência’ de assistentes socias nas Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens em risco 

156 
 

Intervenção da investigadora: E como conseguiu ultrapassar essa dificuldade? 

Enquanto assistente social, temos que ser capazes de separar a vida pessoal com a vida 

profissional, se esta última interfere com a vida pessoal dá-se a rutura. Para isso, temos que 

ter a capacidade para interpretar os sinais do nosso corpo e, quando isso é afetado pelo 

trabalho temos que nos retirar e repor o equilíbrio. Muitas das vezes tive que me ausentar por 

uns dias tal era a pressão que sentia e sabia que não estaria a dar o melhor de mim à comissão. 

Uma das estratégias que nós podemos adotar poderá passar pela utilização de pessoas com 

idoneidade para esclarecer certa situação. Por exemplo, quando partimos para o terreno não 

devemos perguntar e recolher informações junto dos vizinhos, pois deve ser junto de pessoas 

idóneas, com por exemplo, o padre ou o presidente de junta de freguesia. Essa solução de 

trabalho elimina o diz que disse e, de certa forma, elimina alguns atritos ou conflitos que 

possam ter com a família. 

10. Qual considera ser a visão da sociedade e das restantes entidades sobre o trabalho 

desenvolvido pelo assistente social nas CPCJ? 

-Sem dúvida que ainda existe uma má imagem do trabalho da CPCJ, muito por culpa do que é 

passado lá para fora. Quando vêm cá alguma família, é difícil desmistificar o nosso âmbito de 

atuação. Na sua grande maioria, mente e tu, tens que ter um pensamento crítico. Imaginemos, 

num caso de violência doméstica, tens que ouvir as duas partes e a primeira pessoa que 

ouvimos pode condicionar a conversa com o segundo porque tens um pré-conceito feito. A 

grande luta é ser-se imparcial e perceber que as pessoas te mostram o que querem mostrar, 

dizem o que querem dizer e formatam o seu comportamento para a situação. Mas isso ganha-

se com a experiência profissional. 

11. Quais, para si são os pontos fortes e os pontos fracos do atual sistema de proteção? 

-Sem dúvida que a falta de técnicos a tempo inteiro é o calcanhar de aquiles do sistema. É um 

dos grandes problemas da CPCJ, e para quem trabalha diariamente tem que encontrar forças 

onde elas não existem para não baixar o nível que esta entidade exige. 

Também a autonomia que a CPCJ tem pode ser questionada, porque dependemos de todos 

para funcionar, veja bem, dependemos do município para atribuir um espaço, e todo o 

material necessário para o funcionamento da CPCJ. Necessitamos do município para a 

utilização de veículos para a realização das visitas domiciliárias e nem sempre estão 
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disponíveis. Dependemos das outras entidades para disponibilizarem o seu funcionário para 

trabalhar na CPCJ. É certo que este sistema de cooptação é inteligente, visto que temos 

representantes de todas as instituições da economia social do município, reduzindo o espaço e 

o tempo de atuação da CPCJ. Cada elemento é um permanente elo de ligação entre a CPCJ, e 

muitas das vezes é ele que agiliza o processo. Mas em termos práticos, existem entraves a seu 

bom funcionamento, talvez a solução passaria pela profissionalização. 

Uma outra situação que lhe posso apontar é que as CPCJ estão a ficar cheias de processos que 

poderiam perfeitamente ser trabalhados pelas entidades de primeira linha. Como por exemplo, 

recebemos muitas sinalizações das escolas de absentismo escolar, e isso deveria solucionado 

pela escola e pelos seus profissionais, no entanto sabe-se que em muitas não há nem sequer 

um psicólogo quanto mais um assistente social. 

Agora como pontos positivos, posso-lhe apontar as relações e o empenho que todos temos. O 

ambiente que existe cá dentro é muito bom, pois todos ajudamo-nos, estamos sempre a par do 

que se passa com todos os processos, e muitas das vezes estamos em sintonia em relação ao 

que podemos ou não fazer. Ou então, o facto de a lei proteger os comissários que trabalham 

na CPCJ, isto é, se fizermos tudo de acordo com a lei ficamos protegidos por ela. 
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1. Transcrição entrevista A.S.3 

Formação: Licenciatura em Serviço Social no Porto                                    Data: 08/10/2018 

Horas: das 14:000H às 15:15H                                           Modo de registo: Diário de campo. 

Ambiente de entrevista: No local e hora combinados para a realização da entrevista, que foi 

realizado no gabinete da entidade que representa, isto é, o IEFP. Esclarecidos os objetivos da 

investigação, da entrevista e ressalvando a questão da confidencialidade, deu-se início à 

entrevista. Durante a entrevista existiram algumas interrupções por chamadas telefónicas e 

alunos que bateram a porta para entregar um documento à assistente social. Essas interrupções 

influenciaram a entrevista, na medida em que, se perdia o fio condutor da resposta à questão. 

Tendo se que repetir a questão e em alguns casos recordar a última afirmação. 

1.Em que ano e como é que ingressou na CPCJ? 

-Não me lembro ao certo o dia, mas penso ter sido por meados de julho de 2016. Para situar 

como é que entrei para a CPCJ, na atualização da nova lei orgânica adicionou-se o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional como um dos parceiros obrigatórios a trabalhar nas equipas 

da CPCJ. Então como eu era o elo de ligação entre a CPCJ e o IEFP, por causa de alguns 

jovens menores que acompanho aqui, acharam pertinente convidar-me para integrar a equipa. 

2. Que entidade representa/representava na CPCJ? 

Represento o Instituto do Emprego e de Formação Profissional de (…) [identificando o 

município]. 

3. Qual é o seu horário de trabalho na CPCJ? 

Durante a semana tenho uma tarde livre, normalmente é à terça-feira quando se sucedem as 

reuniões da restrita. Mas se porventura é necessário realizar uma visita domiciliária tento 

arranjar um tempo ao longo da semana para a sua realização.  

4. Qual é o contributo do assistente social para a CPCJ? 

Numa CPCJ cada um ocupa a sua posição, como já deve ter analisado na legislatura, mas 

todos temos as mesmas funções e competências profissionais. Agora existem particularidades 

que o assistente social que sobressaem e que se destacam dos outros. O assistente social tem a 

capacidade de ser o elo de ligação entre os parceiros, pois ele move-se muito bem na rede. 
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Nós marcamos pela diferença pelos métodos e técnicas que desempenhamos. Por exemplo, o 

técnico mais habilitado para realizar entrevistas sabemos o que examinar e como fazê-lo (…) 

dominamos muito bem a elaboração do plano de intervenção e toda a componente a ela 

associada. (…) mas sobretudo são nas parcerias que estabelecemos que marcamos pela 

diferença. 

5. Qual considera ser a visão e/ou opinião da sociedade em geral sobre o trabalho 

desenvolvido pela assistente social na CPCJ? 

Acho que tem mudado, embora a comunicação social não tenha ajudado muito nesse 

processo. Se formos bem a ver, nos debates que aparecem na televisão não vejo nenhum 

assistente social a participar e isso prejudica em muito a sua imagem. No entanto a CPCJ de 

(…) tem trabalhado para que a comunidade fique mais esclarecida sobre a nossa missão e os 

nossos objetivos. Mesmo quando vem alguma família à CPCJ ainda existe muito o receio do 

que nós podemos fazer, mas eu enquanto assistente social procuro mudar essa imagem, 

esclarecer as pessoas. Muito do nosso trabalho passar por ajudar, dar pista sobre o que podem 

ou não fazer naquela situação. 

6. Na sua opinião, considera ser a cooptação de elementos a melhor estratégia de 

trabalho para a CPCJ? 

Por um lado, é bom porque ajuda a criar articulação entre as diferentes entidades que devem 

estar representadas na CPCJ. (…) Agora para um membro que seja representante, por 

exemplo do ISS, I.P esse só está destinado para isso não desempenha lá funções. Agora eu 

tenho que trabalhar em dois sítios tenho que conciliar os dois trabalhos. 

7. Em algum momento sentiu falta de tempo para trabalhar nos PPP que acompanha na 

CPCJ? Quais foram os sentimentos experienciados e como resolveu a situação? 

-Tenho sempre essa preocupação e gostava de ter mais tempo, mas sinto isso todos os dias. 

(…) eu abdico da terça-feira à tarde para trabalhar, para ir às reuniões da restrita. Costumo 

ficar sempre para lá das quatro horas para fazer entrevistas e realizar atendimentos, pois não 

tenho outros dias da semana com essa disponibilidade. Normalmente faço a essas horas para 

que os pais tenham mais disponibilidade e possam comparecer na CPCJ. (…) e não faço os 

relatórios das diligências na comissão, levo sempre para casa. (…). No entanto se existir 

alguma situação em que tenho que ir para acompanhar o caso saio daqui e vou para o terreno, 

não consigo acompanhar à distância. Agora se precisar de realizar telefonemas ou outras 
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coisas faço a partir daqui. (…) nós fazemos isso por amor à camisola, eu estou na CPCJ 

porque gosto de trabalhar lá e se quando sair existir, um dia mais tarde, uma oportunidade eu 

regresso. Eu gosto do trabalho na CPCJ por ser menos burocrático do que aqui. 

Intervenção da investigadora: Então achar que seria importante ser criada uma equipa 

permanente para todas as CPJC? 

Quanto à criação de uma equipa permanente, eu sou a favor, mas tinha que se arranjar e 

consertar bem uma lei para garantir todo esse trabalho e para quem fica e em que dias da 

semana, pois também considero que deveria incluir os fins-de-semana. 

8. Enquanto assistente social, quais são as estratégias de trabalho que possui para gerir o 

tempo que tem disponível para acompanhar os seus processos? 

-Quando vejo que não consigo rejeito, mas se for um caso mesmo direcionado para o serviço 

social isso não digo que não. Agora se a problemática for para um representante da educação 

ou da psicologia isso deve-lhe ser entregue por ter maior competência. Também posso aceitar 

acompanhar quando me garantem que estará outro representante a colaborar e necessita de 

suporte social. (…) também fico para lá das 4 para fazer entrevistas e elaborar os relatórios só 

depois de acabar o dia.  

O truque que faço normalmente é quando preciso de informações sobre um processo ou sei 

que essa criança é acompanhada por algum técnico, telefono-lhe de imediato para tentar 

perceber o ponto de situação sobre aquela família. Também quando tenho que realizar visitas 

domiciliárias, coisa que faço sempre, vou sempre acompanhada (…) ainda no outro dia 

telefonei para a técnica do centro de saúde pois sabia que ela acompanhava uma família, então 

juntas combinamos fazer uma visita domiciliária (…) ao fazermos isso permite com que haja 

uma articulação entre serviços e que não se repitam intervenções (…) depois no momento de 

fazer o registo da visita, também o fazemos em conjunto pois há aspetos que podem passar-

nos ao lado e para a outra pessoa não. Também assim conseguimos agregar pareceres de 

diferentes pessoas com experiência na área.  

Mas acima de tudo é preciso ter dedicação e gostar do que faço é preciso abdicar de algumas 

horas que poderia estar a fazer coisas que gosto. É preciso gerir e planificar bem o tempo, 

como o caso das entrevistas em conjunto e de perceber que informações a outra entidade que 

me possam ajudar. Mas sobretudo não podemos desperdiçar o tempo, temos que agir e 

encontrar estratégias de atuação eficazes. 
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9. Na sua opinião quais considera ser as dificuldades e pontos fortes do trabalho dentro 

de uma CPCJ? 

-As dificuldades e como temos falado até aqui são sem dúvida o tempo. Os pontos fortes são 

sem dúvida o trabalho em rede existente e o apoio que temos do município. Agora temos 

novas instalações com todas as comodidades necessárias para o funcionamento da CPCJ. 

Intervenção da investigadora: Acha que pode existir alguma influência externa à CPCJ, ou 

seja, alguém pode estar a persuadir o trabalho da CPCJ? 

Acredito que possa existir alguma pressão política nas CPCJ, mas isso não existe na CPCJ 

que represente, pois sempre que precisamos de alguma coisa estão prontos para nos ajudar.  

 

 

 

 




