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Introdução 

Os maus-tratos na infância têm vindo, cada vez mais, a assumir-se como um tema e 

preocupação real de domínio público. A maior consciencialização das pessoas e a 

intolerância face a este fenómeno traduzem-se num crescente avolumar de comunicações às 

entidades legais competentes, de crianças em situação de perigo e a requerer a intervenção 

das mesmas.  

Quanto mais recuarmos no tempo, mais facilmente verificamos que a criança nem 

sempre foi considerada como sendo um sujeito de direitos e nem sempre lhe foi legitimada a 

sua vulnerabilidade e fragilidade, as suas necessidades específicas e a necessidade do cuidado 

e da supervisão de um adulto (Martins, 2006). Desde a antiguidade existem registos de 

práticas habituais de infanticídio que ocorriam pelas mais variadas causas, fossem elas 

crenças religiosas ou a necessidade de eliminar crianças ilegítimas ou com algum grau de 

deficiência (Magalhães, 2002). Os pais detinham direitos absolutos sobre a vida dos filhos em 

que práticas de exploração sexual e de trabalho forçado de crianças e jovens, presentes 

atualmente ainda em diversas culturas, sempre aconteceram (Cardoso, 2017; Sá, 2008). 

A preocupação pelas crianças maltratadas surge essencialmente nos anos 60 (Azevedo 

& Maia, 2006). Nesta altura, passam a ser reconhecidas como seres humanos, iguais a um 

adulto, em dignidade e direitos (Monteiro, 2010). A Convenção dos Direitos da Criança 

(CDC), adotada em Novembro de 1989 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, é um 

ponto de viragem para a consolidação dos direitos de proteção da criança das várias formas 

de maus-tratos, como também do direito à sua participação nos assuntos que lhe dizem 

respeito (Cardoso, 2017; Monteiro, 2010). Este diploma de direitos humanos internacionais é 

dos mais amplamente ratificados, tendo Portugal sido um dos primeiros países a assiná-lo, em 

21 de Setembro de 1990 (Monteiro, 2010).  
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Portugal tornou-se pioneiro em matéria de infância e juventude com a criação da Lei 

de Proteção à Infância (LPI), de 27 de Maio de 1911 (Lei de Proteção à Infância, 1911; 

Marques, Mendes, Fernandes, Martins, & Magalhães, 2016; Tomás & Fonseca, 2004). Esta 

lei foi criada com o objetivo atenuar as condições de pobreza e exclusão em que se 

encontravam as crianças no nosso país, expostas às mais variadas situações de risco (Tomás 

& Fonseca, 2004).  Gradualmente, a legislação foi sendo atualizada, quer na sua 

denominação quer no seu conteúdo e adaptada de acordo com o desenvolvimento científico e 

cultural. Em 1991 criaram-se as Comissões de Proteção de Menores (CPM), numa visão 

renovada da proteção à infância (Magalhães, 2002). A Organização Tutelar de Menores de 

1978, cuja última alteração ocorreu em 2003, é dos mais importantes textos legislativos em 

vigor, até à entrada da atual lei de proteção (Ramião, 2017). 

 Em 1999 a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), em vigor no 

nosso país desde Janeiro de 2001, alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto e, mais 

recentemente pela Lei n.º 142/2015, de 8 de Setembro, trouxe um novo modelo de 

intervenção, assente na promoção dos direitos da criança, mais do que na sua mera proteção, 

no sentido de fazer cessar o eventual perigo existente e promover a sua segurança (Guerra, 

2016; Lei nº 147/99, 1999; Ramião, 2017). As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ), na nova terminologia, continuam a ser, como anteriormente, instituições não 

judiciárias, cujo objetivo principal é evitar o contacto desnecessário das crianças com os 

tribunais e corresponsabilizar a comunidade pela resolução dos problemas das crianças 

(Ramião, 2017).  

Contudo, os avanços científicos na identificação de situações de maus-tratos e da 

criação de novos diplomas legais, não se fizeram acompanhar por um sistema de proteção 

mais eficaz (Mota, 2011). Os últimos dez anos apontam para um aumento do número das 

comunicações de perigo às CPCJ, relacionadas com vítimas de negligência, de maus-tratos 
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físicos e psicológicos, de abusos sexuais ou, no limite, mortas, por aqueles que tinham como 

principal responsabilidade o dever de as proteger (CNPDPCJ, 2018). Às equipas restritas das 

CPCJ, chegam muitas vezes, comunicações de crianças em situação de perigo em que, após a 

avaliação diagnóstica realizada, não se concretizam numa situação de perigo e leva ao 

arquivo liminar de grande parte dos processos (CNPDPCJ, 2018). Também não são 

conhecidos os números reais de casos que dizem respeito a situações de risco ou perigo, 

resolvidos pelas entidades que trabalham a montante das CPCJ, na primeira linha de ação.  

Inquieta-nos, sobretudo, pensar nas crianças e nos jovens que passam despercebidos a 

todo o sistema de proteção e permanecem no anonimato. Também eles percorrem, em 

silêncio, os corredores de uma infância e juventude, abandonados à sua pouca sorte, perdidos 

dentro das suas famílias disfuncionais. São casos silenciados pela incapacidade de muitos 

técnicos, pela incapacidade para os identificar ou porque acreditam que com o tempo as 

situações possam melhorar (Canha, 2017). Por tudo isto podemos concluir, como Ramião 

(2017) que a real dimensão deste fenómeno, nas suas mais variadas formas de expressão, não 

seja devidamente conhecida.  

A literatura não é unânime no que diz respeito às possíveis causas e à frequência das 

situações de maus-tratos (Azevedo & Maia, 2006). Os autores remetem fragilidades para a 

falta da uniformidade de critérios, a própria definição dos conceitos de risco e de perigo e 

para a metodologia utilizada na investigação do problema. A relação entre os conceitos de 

risco e de perigo é estreita pelo que, avaliar e distinguir uma situação de risco de uma 

situação de perigo é um fator determinante, para uma intervenção eficaz e para determinar os 

níveis de responsabilidade e de legitimidade (Carvalho 2013). 

As situações em que a criança se encontra em risco de maus-tratos são mais amplas e 

mais abrangentes do que as situações em que esta se encontra em perigo (Ramião, 2017). A 

reestruturação legislativa, no que diz respeito à proteção na infância, trouxe mais visibilidade 
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ao conceito de perigo (Carvalho, 2013). Para além disso, permitiu uma maior delimitação 

entre os conceitos de risco e de perigo e trouxe um olhar distinto do Estado e da sociedade a 

este último (Guerra, 2016).  

Nem todas as situações de risco implicam forçosamente a existência de uma situação 

de perigo que legitime a intervenção das entidades competentes (CNPDPCJ, 2019a; Guerra, 

2016). Consideramos situações de risco aquelas em que a criança, pelas suas características 

biológicas e/ou familiares, se encontra potencialmente sujeita a omissões, na satisfação das 

suas necessidades (Brandão, 2007).  Os indicadores de risco devem ser entendidos como 

sinais de alerta a que devemos estar atentos e não podem ser lidos, por si só, como 

indicadores absolutos de perigo para a criança (Costa, 2000).  É a manutenção dos fatores de 

risco que poderá, em determinadas circunstâncias, potenciar situações de perigo na 

concretização dos direitos da criança, no que diz respeito à sua segurança, saúde, formação, 

educação e desenvolvimento (CNPDPCJ, 2019a), na ausência de fatores de proteção 

(Carvalho, 2013; Ramião, 2017).  

De acordo com Carvalho (2013), podemos afirmar que o perigo pode surgir no 

seguimento da manifestação de uma ou várias situações de risco, de forma reiterada ou não. 

A noção de uma criança em situação de perigo aponta para a sua vivência, num contexto 

imediato, de situações que ameacem a sua integridade física e psicológica (Melo & Alarcão, 

2011). Ou seja, a criança encontra-se em perigo quando o risco já se tornou efetivo ou tão 

elevado que constitui perigo para a sua segurança, saúde, formação, educação, 

comprometendo seriamente o seu desenvolvimento, o que exige procedimentos de urgência 

mesmo sem o consentimento dos seus responsáveis (Lei nº 189/91, 1991; Lei nº 147/99, 

1999). Daí que se torne necessário intervir em tempo útil e de forma imediata, no sentido de 

proteger a criança, nas situações tipificadas de acordo com a LPCJP. 
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Detetar e comunicar uma situação de perigo resulta num processo que envolve 

técnicos das mais variadas áreas, desde o âmbito social ao direito (Soriano, 2006). Ao 

refletirmos sobre esta problemática e sobre a intervenção do sistema de proteção em Portugal, 

concluímos que seria pertinente focar a nossa atenção nas CPCJ. O trabalho diário e contínuo 

que realizam, no sentido de proteger a criança ou o jovem de situações de risco ou de perigo, 

é muitas vezes associado ao fracasso da intervenção. Ficam de fora os casos em que 

conseguem de facto intervir e apoiar.  

Ter como objeto de estudo a avaliação diagnóstica e a intervenção nas situações de 

perigo, implica compreender e considerar as transformações ocorridas na sociedade e no seio 

das famílias atuais. Hoje em dia, tanto os agregados familiares como os técnicos das CPCJ, 

deparam-se com diferentes problemáticas e contextos familiares muito complexos, que 

acarretam novos desafios na intervenção do sistema de proteção, que não podemos ignorar.  

Neste sentido, o objetivo central desta investigação visa compreender como é 

vivenciado pelos técnicos da comissão restrita de uma CPCJ, o processo de avaliação 

diagnóstica e de intervenção, nas situações de crianças em perigo. Assim integra o 

desenvolvimento de dois estudos, que sumariamente se explicitam. No primeiro estudo 

apresentado, temos como objetivos conhecer a vivência dos técnicos relativamente à 

cooperação interinstitucional (entre as entidades que colaboram com a CPCJ), dar voz aos 

técnicos sobre a aplicação dos meios de intervenção disponíveis, para atender às necessidades 

das crianças sinalizadas e identificar os fatores que influenciam a intervenção dos técnicos, 

nas situações de perigo. No segundo estudo pretendemos conhecer as opiniões dos técnicos 

sobre as competências parentais mais valorizadas e os fatores que influenciam o desempenho 

parental, identificar os indicadores de perigo nas crianças que os técnicos mais valorizam e 

explorar quais os diagnósticos psicossociais mais desafiantes e as situações que trazem maior 

desgaste emocional aos técnicos da comissão restrita.  
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  Resumo 

A presente investigação pretende contribuir para a compreensão sobre a forma como os 

técnicos da comissão restrita de uma CPCJ vivenciam o processo de avaliação diagnóstica e de 

intervenção, em situações de perigo. Tem como objetivos compreender a vivência dos técnicos 

relativamente à cooperação interinstitucional, conhecer as opiniões dos técnicos sobre a 

aplicação dos meios de intervenção disponíveis para atender às necessidades das crianças e 

identificar os fatores que influenciam a intervenção dos técnicos, nas situações de perigo. 

Metodologicamente define-se como um estudo de caso, de natureza qualitativa e transversal. 

Como instrumentos para recolha de dados utilizamos um questionário sociodemográfico e uma 

entrevista semiestruturada, tendo por base um guião de entrevista. Os participantes, em número 

de sete, têm idades compreendidas entre 38 e 63 anos e a experiência profissional na área situa-

se entre os dois meses e seis anos. Os resultados obtidos apontam para a existência de 

fragilidades ao nível da atuação das entidades que colaboram com as comissões restritas. Os 

técnicos entrevistados referem ainda que seria necessária melhor adequação dos meios de 

atuação disponíveis, sobretudo ao nível da formação específica e da legislação neste âmbito. 

Referem também que a atuação dos próprios técnicos é influenciada por múltiplos 

constrangimentos, de entre os quais se destaca a sensibilidade dos diferentes atores. 

Concluímos que, de acordo com a vivência dos técnicos, na avaliação diagnóstica e intervenção 

nas situações de perigo, deve existir melhor adequação de meios para a atuação dos 

profissionais e melhor colaboração entre as diferentes entidades envolvidas no processo.  

 

Palavras-chave: Avaliação do risco e perigo, comissão restrita, constrangimentos na 

intervenção da CPCJ.  
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Abstract 

The present research aims to contribute to understanding of how technicians of restricted 

committee of a CPCJ experience diagnostic's process evaluation and intervention, in danger 

situations. Objectives are to understand experience of technicians regarding interinstitutional 

cooperation, to know their opinions about application of intervention’s means available to 

children’s needs and identify factors that influence technicians’ intervention in danger 

situations. Methodologically it’s defined as a study case, of a qualitative and transversal nature. 

As instruments for data collection we used a sociodemographic questionnaire and a semi-

structured interview, based on an interview guide. Participants, seven, are aged between 38 and 

63 years and professional experience in area is located between two months and six years. The 

results obtained point to existence of weaknesses in performance of entities that collaborate 

with restricted committees. The interviewed technicians also report that a better adaptation of 

the available action's means would be necessary, especially at the level of specific training and 

legislation in this field. They also refer that technicians’ performance themselves is influenced 

by multiple constraints, among which sensitivity of different actors stands out. We conclude 

that, according to technicians’ experience, in diagnostic evaluation and intervention in the 

danger’ situations, there must be better adaptation of means for professionals' performance and 

better collaboration between different entities involved in process. 

 

Key words: Assessment of risk and danger, restricted commission, constraints on 

CPCJ’s intervention. 
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Ao longo do tempo, verificamos profundas alterações, na forma de olhar para as 

questões relacionadas com os maus-tratos na infância. Atualmente, as crianças vêm 

reconhecidos e respeitados os seus direitos, mais do que em qualquer outra época, resultado 

da união e do esforço de vários países e de organizações internacionais. Apesar das mudanças 

ocorridas ainda se verificam, no entanto, constrangimentos na sua efetiva proteção, em 

virtude dos desafios inerentes à intervenção de todas as pessoas e entidades envolvidas no 

sistema de proteção (Cardoso, 2017).  

A comunicação de situações de perigo às CPCJ tem vindo a aumentar, desde a entrada 

em vigor da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), que trouxe um 

progressivo reconhecimento pela comunidade de que as crianças são sujeitos de plenos 

direitos (CNPDPCJ, 2018). Por outro lado, este documento legal também configura a ideia de 

que atualmente a proteção da infância é um dever de todos e no qual todos têm 

responsabilidade (CNPDPCJ, 2018; Castro & Reis, 2012; Ramião, 2017; Sampaio, 2014).  

Promover os direitos e a proteção das crianças não compete em exclusivo nem às 

CPCJ, nem apenas aos tribunais. É uma tarefa que se encontra diluída em várias entidades, 

sob um olhar comunitário e com o objetivo de reduzir ao máximo a necessidade de intervir 

judicialmente. Neste sentido, quando as crianças não têm garantidas no seio familiar as 

condições para se desenvolverem e crescerem de forma saudável e harmoniosa, a sociedade e 

o Estado têm legitimidade para intervir apoiando-se, para isso, na já referida LPCJP, Lei n.º 

147/99, de 1 de setembro (Lei 147/99, 1999).  

Essa atuação é legítima quando o perigo reporta de facto a uma situação que se torna 

uma ameaça para a segurança, a saúde, a formação, a educação e o desenvolvimento da 

criança ou do jovem, comprometendo-os seriamente (Ramião, 2017). O autor refere ainda 

que, para legitimar a intervenção, não é necessário concretizarem-se as situações de perigo, 

bastando a existência de uma situação real ou de muito provável perigo, ainda longe de um 
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sério dano. A LPCJP regula e orienta a atuação de todas as ECMIJ, concretiza as formas de 

atuação do Estado, na promoção dos direitos e na proteção das crianças e jovens e, de forma 

geral, identifica as situações de perigo que legitimam a intervenção da comunidade e das 

entidades competentes (Carvalho, 2013). Em conformidade com o artigo 6º da LPCJP e o 

princípio da subsidiariedade, a intervenção deve ser efetuada sucessivamente pelas ECMIJ, 

pelas CPCJ e, em última instância, pelos tribunais. Apenas o insucesso ou inadequação da 

intervenção de um nível, no sentido de remover as situações de perigo em que se encontram 

as crianças, pode justificar a intervenção do outro seguinte (Guerra, 2016).  

De acordo com o autor, uma criança ou jovem encontra-se numa situação se perigo 

quando esta: a) se encontra abandonada ou entregue a si própria; b) sofre maus-tratos físicos, 

sexuais ou psíquicos; c) não recebe os cuidados ou afeição adequados à sua idade e situação 

pessoal; d) está aos cuidados de terceiros e, em simultâneo, o não exercício pelos pais das 

suas funções parentais; e) está obrigada a atividades ou trabalhos excessivos inadequados à 

sua idade, dignidade e situação pessoal, prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; f) 

está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua 

segurança ou o seu equilíbrio emocional; g) assume comportamentos ou se entrega a 

atividades ou consumos que afetem gravemente a sua segurança, formação, educação ou 

desenvolvimento sem oposição dos pais ou do representante legal. 

Na primeira linha de intervenção do sistema de proteção na infância estão as ECMIJ, 

que se encontram numa posição privilegiada, atenta que é a sua proximidade com os 

agregados e com os contextos em que se encontram. Estas entidades são constituídas por 

pessoas singulares ou coletivas, públicas, cooperativas, sociais ou privadas que desenvolvem 

a sua atividade na área de infância e juventude e têm por isso legitimidade para intervir, em 

conformidade com o artigo 5º. alínea d) da LPCJP. Normalmente, encontram-se habilitadas e 
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com competências para atuar quer nas situações de risco, quer nas situações de perigo 

(Ramião, 2017).  

As CPCJ, são entidades centrais no sistema de proteção, apoiadas e avaliadas pela 

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ), 

que planifica a intervenção, coordena, acompanha e avalia os organismos públicos e da 

comunidade, no âmbito da proteção na infância (CNPDPCJ, 2019b). São instituições oficiais, 

não judiciárias, com autonomia funcional, que visam promover os direitos da criança e pôr 

termo a situações de perigo (Sampaio, 2014). Funcionam nos termos da LPCJP e, tal como 

acontece com as ECMIJ, para intervir dependem do consentimento dos pais ou representante 

legal da criança e da sua não oposição, quando esta tem idade igual ou superior a 12 anos 

(Guerra, 2016).  

Exercem as suas funções na área do município onde têm sede e funcionam em duas 

modalidades: a Comissão Alargada (CA) e a Comissão Restrita (CR). Sobre a CA importa 

dizer, de modo geral, que as suas competências contemplam o desenvolvimento de ações, no 

sentido de promover os direitos e prevenir situações de perigo para a criança (Lei 142/2015, 

2015).  A comissão restrita é constituída por um número ímpar de membros representativos 

de várias ECMIJ, com formação em áreas como educação, psicologia, serviço social, saúde e 

direito para garantir maior eficácia ao nível da intervenção nas diferentes problemáticas com 

que se deparam (Graça & Passos, 2012) e a quem compete, designadamente: a) atender e 

informar as pessoas que se desloquem à Comissão de Proteção (CP); b) apreciar as 

comunicações que chegam às CPCJ e decidir sobre o arquivamento, intervenção ou abertura 

de um processo; c) proceder à instrução dos processos, solicitar a participação de membros da 

CA sempre que necessário; d) solicitar o parecer e colaboração de técnicos ou entidades 

públicas e privadas; e) decidir, acompanhar e rever as medidas de promoção e proteção e f) 
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informar semestralmente a CA sobre os processos iniciados e o seguimento dos processos 

pendentes (Lei 147/99, 1999). 

A intervenção judicial é o último patamar do sistema de proteção e é realizada pelos 

Tribunais e pelo Ministério Público e ocorre quando: a) não exista, na área de residência da 

criança uma CPCJ; b) não seja prestado ou seja retirado o consentimento; c) haja oposição da 

criança à intervenção das CPCJ ou quando não sejam cumpridos os acordos estabelecidos; d) 

indisponibilidade dos meios para a CPCJ aplicar ou executar as medidas de promoção que se 

considerem adequadas; e) não tenha sido proferida qualquer decisão ocorridos seis meses 

após o conhecimento da situação de perigo; f) o Ministério Público considera que a decisão 

da CPCJ é ilegal ou inadequada à promoção dos direitos ou proteção da criança ou g) o 

tribunal decida apensar o processo da CPCJ ao processo judicial (Magalhães, 2002). 

A avaliação diagnóstica de uma situação de perigo é um momento que se reveste de 

especial importância para o futuro das crianças. Quando é comunicada à CPCJ uma situação 

de perigo relativa a uma criança, esta entidade pode, ainda antes de obtido o consentimento 

para intervir, efetuar procedimentos necessários no sentido de validar a eventual existência de 

perigo (Ramião, 2017). Contudo, torna-se difícil estabelecer diagnósticos diferenciais em 

situações sociais e culturas de precariedade, quando se pretende essencialmente responder, 

em tempo útil e de forma adequada (Magalhães, 2002).  

A intervenção da comissão restrita de uma CPCJ encontra-se, inevitavelmente, 

relacionada com a tomada de decisões complexas e muitas vezes incertas quanto ao seu 

resultado (Pereira & Alarcão, 2015a). De acordo com os mesmos autores, as medidas de 

proteção aplicadas por estes técnicos, podem passar pela continuidade ou pela retirada da 

criança do núcleo familiar. Por isso, ao longo da avaliação diagnóstica devem ser 

considerados fatores como a idade, as necessidades de desenvolvimento da criança, as 
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competências parentais, os fatores protetores e de risco da criança, da família e do contexto 

em que se encontram (CNPCJR, 2011).  

Existem variáveis que podem, contudo, condicionar as decisões tomadas 

nomeadamente, a perceção dos técnicos, as características dos casos e os recursos disponíveis 

para a intervenção (CNPCJR, s.d.). Por isso, o esclarecimento minucioso da informação 

recebida é um momento-chave para reconhecer a existência de uma real situação de perigo e 

desenhar a resposta adequada e específica às necessidades de cada caso (Gomes, 2010; 

Ramião, 2017).  

Quando a gravidade da situação de perigo o exige, a comissão restrita pode decidir 

sem antes ser possível recolher a informação sobre as famílias ou sobre as crianças e agir de 

acordo com critérios legais, éticos e/ou morais, o que pode dificultar ainda mais as decisões 

(Pereira & Alarcão, 2015). Não considerar a terminologia utilizada pelas ciências médicas, 

sociais e humanas, abre caminho para várias hipóteses e alternativas de decisão, por parte dos 

atores que intervêm nas situações de perigo, de acordo com o que julgam conveniente 

(Pereira & Santos, 2012). Por isso, as esquipas multidisciplinares e interprofissionais são 

importantes, a fim de diminuir a vulnerabilidade das crianças que percorrem os corredores do 

sistema de proteção (Braga & Dell’ Aglio, 2012).  

Para Oliveira e Simões (2014) as atitudes não existem no abstrato e encontram-se 

ligadas a crenças e valores. A atitude do técnico na forma como aborda a questão dos maus-

tratos, de acordo com os mesmos autores, encontra-se muitas vezes relacionada com a 

visibilidade que os problemas assumem no quotidiano. Assim, a clarificação das diferentes 

dimensões de uma situação de perigo, deve resultar de um processo de avaliação que integre 

os pais, as crianças e outros elementos significativos e não apenas refletir a perceção de um 

profissional (Pereira & Alarcão, 2015a). 
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No âmbito da avaliação diagnóstica do risco e do perigo, Melo e Alarcão (2011) 

verificam a existência de informação diversificada, difusa e contraditória. A individualidade e 

a complexidade dos casos podem, só por si, causar insegurança nos técnicos, se a sua 

intervenção não atender uma abordagem holística e multidisciplinar. A falta de articulação 

entre as entidades a montante e a jusante das CPCJ não é uma problemática recente (Torres et 

al., 2008). A cooperação entre diferentes atores e instituições com papel ativo no processo é 

por este motivo imperativa, para que as medidas de intervenção aplicadas sejam adequadas e 

eficazes, no sentido de apoiar devidamente a criança e a sua família (Magalhães, 2002).  

Na literatura, vemos mencionada a falta de formação técnica, de instrumentos e de 

conhecimentos específicos no contexto de situações de perigo, sendo estes aspetos relevantes 

para uma melhor intervenção neste contexto. A sua ausência pode oferecer condições para a 

aplicação de medidas de intervenção desadequadas e colocar os técnicos numa posição 

desconfortável, pois muito embora a formação técnica tenha melhorado nos últimos anos, é 

ainda insuficiente (Sampaio, 2014).  

Também a existência de diferentes termos utilizados na referenciação de formas de 

avaliação idênticas, com iguais expressões aplicadas a diferentes modalidades e finalidades 

de avaliação, podem originar informação diversa, confusa e contraditória (Melo & Alarcão 

2011). No que diz respeito aos instrumentos de avaliação, a formação específica também é 

um fator importante, para uma correta aplicação dos mesmos, quer no momento de recolha e 

análise da informação, quer posteriormente na transmissão e utilização dos resultados obtidos 

(Pereira & Alarcão, 2015b).  

A mesma situação de perigo pode advir de múltiplos fatores e integrar-se em diversas 

categorias simultaneamente, por isso, a capacitação e qualificação dos recursos humanos 

deve estender-se não apenas à CPCJ, mas a todo o sistema de proteção da infância (Lopes, 

Mendes Magalhães, Fernandes, & Martins, 2016). O objetivo desta qualificação é o 
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investimento na promoção de ações que permitam que estes profissionais fiquem mais 

sensibilizados para as necessidades das crianças e aumente neles a capacidade de identificar 

as situações de perigo e de as reconhecer como tal e o compromisso na sua comunicação 

(Bannwart & Brino, 2011). Magalhães (2002) refere ainda aspetos relacionados com a 

capacidade de relacionamento interpessoal e com as competências culturais, além da 

formação, que deve exigir-se dos diferentes atores, nesta área de intervenção.  

A complexidade na prestação do apoio a uma criança vítima de maus-tratos exige dos 

técnicos um determinado perfil de competências principalmente, competências técnicas e 

pessoais (APAV, 2002). A diferença individual de cada técnico, na perceção da 

responsabilidade e gravidade das situações, tem influência nas atitudes e respostas dadas nas 

situações de maus-tratos (Sani & Morais, 2015). Assim, as competências pessoais, de 

natureza subjetiva, reportam-se à adequação da personalidade dos indivíduos à missão de 

apoiar as crianças num contexto de perigo (APAV, 2002). As competências técnicas, por 

outro lado, têm um carater objetivo onde a formação académica e específica sobre a 

intervenção com as vítimas, são essenciais para a intervenção (APAV, 2002). 

Em Portugal, a escassez dos recursos acima referidos, da falta de supervisão dos 

técnicos e a necessidade de elaborar linhas orientadoras específicas e precisas, no âmbito das 

práticas de avaliação e de intervenção na proteção da infância, são medidas urgentes a 

implementar (CNPCJR, 2011). As equipas multidisciplinares podem constituir-se como 

resposta face à complexidade e prevalência das múltiplas causas inerentes aos maus-tratos e 

permitir não só a coordenação dos esforços das entidades envolvidas, como a integração de 

dados técnicos e requisitos legais diversos (Graça & Passos, 2012). 

De acordo com a revisão de literatura realizada e, face ao exposto, o presente estudo 

tem como objetivo geral aceder à experiência subjetiva de um conjunto de técnicos que 

desenvolvem funções numa CPCJ, quanto às suas vivências profissionais num domínio que 
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implica diferentes atores, recursos e limitações. Como objetivos específicos pretendeu-se 

conhecer a vivência dos técnicos relativamente à cooperação interinstitucional (entre 

entidades que colaboram com a CPCJ), dar voz aos técnicos sobre a aplicação dos meios de 

intervenção disponíveis para atender às necessidades das crianças e identificar os fatores que 

influenciam a intervenção dos técnicos, nas situações de perigo. 

Método 

Para a realização deste estudo recorreu-se ao método qualitativo, de caráter 

fenomenológico e desenho transversal, que permite a recolha de dados através do 

conhecimento e análise das perceções, opiniões e avaliações que os participantes da 

investigação apresentam em relação aos temas e objetivos do estudo (Flick, 2002; Serapioni, 

2000). Esta metodologia requer que o investigador seja um instrumento de investigação que 

estuda os fenómenos no seu contexto, e contribui com respostas sustentadas na perspetiva das 

pessoas envolvidas no estudo o que, por sua vez, estabelece uma rede de ações e 

significações entre as mesmas (Creswell, 2007; Janesick, 2000). 

 A análise do comportamento humano, a orientação para o processo, a não 

generalização, a subjetividade e o caráter naturalista, exploratório, descritivo e indutivo são 

as características mais relevantes deste método de investigação (Serapioni, 2000). O mesmo 

autor refere ainda que a investigação qualitativa é utilizada quando o conhecimento sobre o 

fenómeno em estudo é insuficiente ou ainda pouco explorado. Mais do que obter resultados 

por medida, possibilita através do ponto de vista dos participantes, um aumento da 

compreensão dos temas em estudo (Denzin & Lincoln, 2005; Denzin & Lincoln 2011; Flick, 

2002). Desta forma oferece, no âmbito das ciências humanas e sociais, novas formas de 

compreensão dos acontecimentos, de ideias e de narrativas sobre as experiências (Flick, 

2002; Serapioni, 2000).  
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Na presente investigação, a opção por um estudo qualitativo justifica-se pelo interesse 

em compreender o processo de avaliação diagnóstica e de intervenção, com crianças em 

situação de perigo, de acordo com o ponto de vista subjetivo dos técnicos da equipa restrita 

de uma CPCJ. Desta forma, é possível aceder à complexa realidade em estudo, de forma 

contextualizada, de acordo com os significados atribuídos pelos participantes (Aires, 2015; 

Fortin, Côté, & Fillion, 2009). 

Participantes 

Participaram nesta investigação sete técnicos de uma CPCJ da zona Norte do país, 

todas do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 38 e os 63 anos, situando-se a 

média de idades nos 45,9 anos. A seleção dos participantes baseou-se no facto de estes 

integrarem a equipa restrita de uma CPCJ sendo, por isso, intencional. Relativamente ao 

tempo de experiência profissional dos técnicos, no âmbito da promoção e proteção da 

infância, varia entre os dois meses e os seis anos. Todos os elementos que participaram nesta 

investigação têm formação académica superior, maioritariamente na área das Ciências 

Humanas e Sociais.  

Instrumentos 

Utilizamos como instrumento de recolha de dados um questionário sociodemográfico, 

para obter informações relativas ao sexo, à idade, às habilitações académicas e ao tempo de 

experiência profissional no âmbito da proteção de crianças e jovens em perigo. Para aceder às 

vivências profissionais dos técnicos da CR, no decorrer do processo de avaliação diagnóstica 

e de intervenção nas situações de perigo, recorremos à entrevista semiestruturada. Para este 

efeito, realizamos uma entrevista exploratória ao Presidente da CPCJ, com a duração 

aproximada de uma hora, que deu consistência à elaboração dos objetivos do nosso estudo 

bem como à formulação do guião de entrevista (anexo C).  
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 O recurso à entrevista semiestruturada e a questões abertas permite estabelecer uma 

relação de colaboração entre investigador e participantes, responder às questões colocadas 

sem exigir uma ordem rígida no respeito pela liberdade dos indivíduos, aceder aos seus 

discursos e, desta forma, atender aos objetivos da pesquisa (Ghiglione & Matalon, 2005; 

Quivy & Campenhoudt, 1995). Porque ocorre no seu meio natural facilita o acesso a 

informação complexa e rica e liberta os indivíduos para falar sobre os temas sugeridos 

(Creswell, 2007).  Fortin et al. (2009) referem também que, desta forma, é possível obter uma 

ideia mais precisa e definida daquilo que é a experiência dos participantes e valorizar os seus 

pontos de vista.  

Procedimentos 

Na primeira etapa desta investigação efetuamos, presencialmente, um pedido dirigido 

ao Presidente de uma CPCJ do Norte do país, a fim de obtermos a permissão para a 

realização deste estudo, no qual explicámos o objetivo e finalidade desta investigação. 

Solicitamos, nesse sentido, autorização ao Presidente da CPCJ para contactar os técnicos da 

comissão restrita, que trabalham com situações de perigo e efetuar a recolha de dados (anexo 

A). Para isso, pedimos o contacto preferencial de cada um dos técnicos.  

Individualmente, através de e-mail, convidamos os elementos da equipa restrita para 

participar neste estudo. Antes de cada uma das entrevistas fornecemos aos técnicos o 

formulário de consentimento informado, livre e esclarecido, explicamos a finalidade e 

objetivos deste estudo e pedimos autorização para a realização e gravação áudio da entrevista. 

De modo a salvaguardar os procedimentos éticos desta investigação, garantimos a cada 

comissário o anonimato, a confidencialidade e o caráter voluntário da sua participação e 

informamos que os dados recolhidos tinham utilização exclusiva no contexto desta 

investigação, sendo destruídos após o seu término. Informamos também que poderiam 

abandonar a mesma, a qualquer momento e sem indicação dos motivos (anexo B). As 
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entrevistas foram realizadas nas instalações da CPCJ, de forma individual e de acordo com a 

disponibilidade de cada participante. Foi-nos disponibilizado pela instituição um gabinete, 

com as condições necessárias de privacidade para a recolha de dados. 

Após a recolha de dados iniciamos a transcrição das entrevistas e procedemos à 

organização e estruturação da informação. A análise da informação é um momento de 

especial importância, na medida em que ajuda na interpretação da informação obtida bem 

como na compreensão do seu significado (Aires, 2015). Neste estudo, realizamos a análise 

dos dados obtidos, de acordo com a metodologia selecionada, através do modelo de análise 

de conteúdo, à luz de Bardin (2011). Pretendemos, desta forma, obter uma maior riqueza de 

informação, considerando os objetivos desta investigação. De acordo com Bardin (2011) é 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores, quantitativos 

ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ 

receção (variáveis inferidas) destas mensagens” (p. 44).   

O investigador pretende tornar os resultados significativos e estabelecer uma 

correspondência adequada entre o conteúdo das entrevistas e os objetivos do estudo, 

baseando-se na dedução e interpretação (Bardin, 2011; Silva, Gobbi, & Simão, 2005). Este 

método de análise pressupõe, segundo Bardin (2011), três etapas: (1) a pré-análise, na qual se 

organiza o material, documentos de forma precisa permitindo sistematizar os dados e delinear 

a análise; (2) a exploração do material, que não é mais do que a administração das decisões 

tomadas; (3) o tratamento dos resultados obtidos, para que se tornem significativos e válidos.  

Resultados/Discussão 

 Para a explicitação do quadro categorial, tivemos em conta os objetivos específicos. 

Relativamente ao objetivo que procura compreender a vivência dos técnicos relativamente à 
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cooperação interinstitucional, apresentamos as categorias e subcategorias que constam no 

quadro seguinte. 

Quadro 1 

Vivência dos técnicos relativamente à cooperação interinstitucional: categorias e 

subcategorias 

Categorias Subcategorias 

Cooperação interinstitucional 

Fragilidades das ECMIJ 

Fragilidades do Tribunal 

Concluímos que os participantes, quanto à categoria “Cooperação interinstitucional” 

remetem os seus discursos no sentido de salientar os aspetos qualitativos das mesmas. Neste 

sentido, extraímos dos relatos duas subcategorias: “Fragilidades das ECMIJ” e 

“Fragilidades do Tribunal”. Relativamente à subcategoria “Fragilidades das ECMIJ”, 

emergem questões relacionadas com o incumprimento dos critérios de referenciação das 

crianças e do princípio de subsidiariedade, na intervenção em situações de perigo:  

“Ou seja, eles têm que (pausa) não é só dizer… a mãe não lhe envia o pequeno 

almoço para a escola (…). Se o trabalho estivesse bem feito, vai-me desculpar, essa 

criança não estaria em perigo (pausa). A primeira linha tinha de ter atuado. E não 

atuou (pausa).” (E6) 

“Apercebo-me, em pouco tempo que muitas vezes na primeira linha, não é feito tudo 

o que se pode fazer, não são esgotadas todas as alternativas (…) sendo mais fácil 

passar e tentar que outra entidade o faça de outra forma.” (E7) 

Podemos afirmar que, os resultados obtidos no nosso estudo vão ao encontro da 

informação existente na literatura. Verificamos que os participantes referem a inexistência de 

critérios normalizados de avaliação de uma situação de perigo e o incumprimento do 
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princípio de subsidiariedade, o que gera insegurança na sua atuação (Torres et al., 2008). 

Também concluímos que, o facto de as entidades a montante da CPCJ não explorarem, nem 

registarem devidamente as informações pertinentes para a formulação dos problemas de cada 

caso, conduz a equipa restrita à incerteza na classificação das situações de risco ou de perigo 

(Melo & Alarcão, 2011; Oliveira & Simões, 2014).   

A subcategoria “Fragilidades do tribunal” aparece mencionada em todas as 

entrevistas realizadas:  

“A legislação não adianta. A legislação é válida numas situações e já não é válida 

em outras.” (E2) 

“Quando chega à parte do tribunal já notamos algumas dificuldades…não é um 

procedimento célere (…). A resposta de urgência não é tão rápida quanto o desejado 

(…). Era essencial o tribunal ter em conta todo o procedimento e todo o processo 

feito na Comissão.” (E3) 

 “São processos que, em tribunal, deveriam ser mais rápidos. Há muita lentidão e por 

vezes, não avaliam bem as situações (…) por vezes até nem serão as melhores as 

medidas aplicadas (…) estive ao corrente de alguns processos em que isso se 

verificou e fiquei chocada.” (E5) 

Dos relatos dos participantes emergem constrangimentos relacionados com a 

intervenção dos tribunais referindo nomeadamente a morosidade, a complexidade, a 

inadequada e a difícil aplicação da lei ao meio, igualmente mencionados por outros autores. 

A articulação ineficaz entre o Ministério Público e a CPCJ, o acompanhamento insatisfatório 

dos tribunais nos casos mais graves e a não consideração da informação remetida pela CPCJ 

pelos tribunais, são aspetos que podem fragilizar a intervenção neste âmbito (Sampaio 2014; 

Torres et al., 2008). Gonçalves e Sani (2015) concluíram que, nem sempre a justiça atua da 
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mesma forma e que não existem protocolos estabelecidos no que diz respeito aos 

procedimentos, indicando assim aquilo que os participantes referem como distintas formas de 

aplicar a lei. Estes factos parecem potenciar ou prolongar as situações de perigo em que se 

encontram as crianças, que não vêm reforçados os seus direitos, caso não se verifiquem 

alterações aos atuais procedimentos (Sampaio, 2014).  

Em relação ao objetivo que visa conhecer opiniões dos técnicos sobre a aplicação dos 

meios de intervenção disponíveis, para atender às necessidades das crianças em perigo, 

obtivemos a categoria “Aplicação dos meios de intervenção”. Mais uma vez, os participantes 

referem o caráter qualitativo dos mesmos, originando três subcategorias: “Recursos humanos 

insuficientes”, “Legislação desadequada” e “Necessidade de recursos formativos e 

materiais”, de acordo com o seguinte quadro.  

Quadro 2  

Aplicação dos meios de intervenção disponíveis: categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias 

Aplicação dos meios de intervenção 

Recursos humanos insuficientes 

Legislação desadequada 

Necessidade de recursos formativos e 

materiais 

No que respeita à subcategoria “Recursos humanos insuficientes” verificamos em 

todos os discursos referência à inexistência de meios, para responder à complexidade das 

situações acompanhadas pela CPCJ. A quantidade de técnicos disponíveis e o tempo efetivo 

de qualidade que podem dispor para a equipa restrita são os aspetos mais referidos que 

extraímos dos discursos:   

“Sabemos que as comissões…é uma equipa multidisciplinar… mas, só isso não 

chega. Só isso não chega! (…) O tempo que as pessoas têm disponível para a 
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Comissão, não é suficiente. (…) As comissões precisam de técnicos que lhes deem 

tempo de qualidade.” (E1) 

“Não estão adequados, de todo. Nem sei por onde é que hei de começar (…) Isto vai 

chegar a uma altura que vai bater na trave…completamente.” (E2) 

Em Portugal, a insuficiência de recursos humanos é uma questão que tem vindo a ser 

referida pela CNPDPCJR, ano após ano, nos vários relatórios de avaliação da atuação das 

CPCJ. Também Costa e Duarte (2000) e Guerra (2016) reconhecem o número limitado de 

pessoal técnico, para responder de forma adequada a todas as solicitações realizadas. Fonseca 

(2018) explica que o elevado nível de exigência a que estão expostos os técnicos das 

comissões restritas, no que diz respeito a aspetos processuais, pode abrir caminho para 

debilidades no seu funcionamento. Para o autor, a exigência emocional inerente a estes 

processos, pode constituir, por si só, um aglutinador para que situações de burnout possam 

emergir nos técnicos, relacionadas com a falta de meios disponíveis e com as múltiplas 

dificuldades ao longo da intervenção.  

A subcategoria “Legislação desadequada” surge de forma incisiva nos discursos:  

 “É como se tivéssemos problemas atuais com soluções antigas…não dá 

(pausa/respiração profunda) nem sei se conseguiríamos. Teríamos de reinventar o 

sistema. Completamente!” (E2) 

“Está estruturada a Lei de Crianças e Jovens, está estruturado o Tribunal, mas, as 

duas entidades têm estruturas diferentes e quando é preciso juntar não se consegue. 

No meio desta falha é onde surgem os maiores problemas.” (E3) 

“Eu suponho que não (…). Devia ser revista…a legislação é feita por pessoas que 

não estão a par das coisas ou então alheiam-se um pouco (…). Quem faz as leis não 

vê o que se passa (…). É um contornar…um contornar a lei.” (E5) 
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“A legislação está ali com palavrinhas e as palavrinhas que estão lá, não se 

enquadram naquilo que estou a ver à minha frente (…) ao olhar vejo que está em 

perigo. Depois, quando vou ver aquele papelinho que está ali ao lado - vamos ver 

onde é que isto se enquadra…  há ali um fosso qualquer.” (E6) 

Com esta subcategoria interpretamos o consenso entre os técnicos, no que diz respeito 

à necessidade de reajustar o quadro legal às múltiplas problemáticas e à realidade atual das 

crianças em situação de perigo. Os participantes enumeram dificuldades na aplicação da 

legislação à realidade, distintas interpretações da lei que podem potenciar diferentes medidas 

de proteção e, consequentemente, a ineficácia do próprio sistema de proteção de crianças e 

jovens. Gonçalves e Sani (2015) referem que, apesar das alterações legislativas terem 

melhorado ao longo das últimas décadas, são ainda precisas mudanças de forma a tornar a lei 

mais específica. Verificamos através dos discursos um desencontro entre o quadro teórico 

legal e a sua aplicação prática, ou seja, de uma concretização e aplicação ineficaz das 

medidas de proteção, sem procedimentos ou normas comuns de avaliação estabelecidos 

(Albuquerque, Santos, & Almeida, 2014; Carmo, 2010). Em conformidade com os discursos 

dos participantes, a literatura sugere que a legislação não reflete situações com características 

concretas das crianças e das situações de perigo, mas, de forma genérica, situações 

consideradas como estando revestidas de perigo que legitimam a intervenção das entidades 

competentes (Pereira & Santos, 2012).  

Relativamente à subcategoria “Necessidade de recursos formativos e materiais”, a 

maioria dos participantes aponta a falta de formação técnica, de instrumentos de avaliação 

diagnóstica adequados e de linhas orientadoras que permitam uma melhor atuação em 

contextos específicos:  

“Quanto aos instrumentos… faltam-nos algumas especificações. Vamos tendo 

algumas formações…, mas ainda há muita matéria que por vezes… a gente tem 
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dificuldade em…conseguir…trabalhar e perceber (…) A questão da violência 

doméstica tem particularidades, portanto… não existem ainda grandes ferramentas 

ou utensílios para nós percebermos…” (E1) 

“Não temos ferramentas, não há instrumentos…não há, se calhar…também formação 

(…) eu é que encontrei a necessidade de…a CPCJ não me dá o retorno.” (E6) 

“Nesse sentido, nós até evoluímos, agora, se estão adequados, ponho as minhas 

reticências… há um caminho a fazer.” (E7) 

Na literatura, vários autores transmitem que os técnicos não possuem conhecimentos 

específicos que permitam desempenhar o seu trabalho de forma eficaz e sentem-se 

despreparados profissionalmente para lidar com situações de maus-tratos (Pietrantonio et al., 

2013; Torres et al., 2008). Esta falta de especialização continua a dificultar a eficácia das 

intervenções e, de acordo com os participantes, revela as dúvidas que sentem quanto ao 

conhecimento sobre as formas de proceder nos diferentes contextos de violência (Bannwart & 

Brino, 2011; Fonseca, 2004). A falta de critérios normalizados cria também dificuldades aos 

técnicos, na distinção de situações de risco de situações de perigo e no reconhecimento das 

diferentes situações de perigo (Torres et al., 2008). Uma das principais questões no estudo 

realizado pelos autores centra-se mesmo na inexistência de procedimentos uniformizados de 

avaliação e de diagnóstico da realidade em que as crianças se encontram. Daí o 

reconhecimento pelos autores, da subjetividade na definição das situações de perigo, dada a 

ausência de critérios de avaliação que confiram maior rigor e objetividade ao diagnóstico 

psicossocial. Quer para a equipa entrevistada, quer para os autores, estes elementos podem 

refletir-se na morosidade das decisões, na insegurança dos próprios indivíduos e em 

intervenções desadequadas às necessidades das crianças. Tal como Melo e Alarcão (2011), os 

participantes referem que a formação técnica é um fator essencial, para poderem lidar com 
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situações tão exigentes não só do ponto de vista processual, como do ponto de vista 

emocional.    

Por último, apresentamos a informação, em conformidade com o quadro seguinte, 

relativamente ao objetivo que procura identificar os fatores que influenciam a intervenção dos 

técnicos nas situações de perigo. 

Quadro 3 

Fatores que influenciam a intervenção dos técnicos nas situações de perigo: categorias e 

subcategorias 

Categorias Subcategorias 

Fatores que influenciam a intervenção dos 

técnicos nas situações de perigo 

Perfil dos técnicos 

Atuação das entidades 

Colaboração familiar 

Estereótipos em relação à CPCJ 

Necessidade de autonomia da CPCJ 

Sensibilidade dos diferentes atores 

Qualidade da informação 

Relativamente à subcategoria “Perfil dos técnicos” a maioria dos participantes 

considera que o perfil dos membros equipa restrita é um aspeto que pode oferecer 

constrangimentos na atuação da CPCJ: 

 “Há aqui uma situação que tem de se trabalhar. É a questão do perfil…o porquê de 

um comissário. Quem é que pode ser comissário. (…) a maior parte das pessoas são 

convidadas: tenho este funcionário, ou tenho este professor, ou tenho esta pessoa e 

precisa de fazer qualquer coisa… vai para a Comissão.” (E1) 
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 “O perfil do técnico é muito importante. Eu não posso, não consigo trabalhar…há 

determinados técnicos com quem, não consigo trabalhar e que estão a dar apoio, que 

são cogestores, de um projeto, mas jamais os escolho. Porque eles não têm perfil 

para acompanhar e o perfil para mim é muito importante.” (E4) 

 “Depende do técnico que faz acompanhamento à família (…) muitas vezes isso 

condiciona o processo de intervenção. O problema é este mesmo… é o sistema e a 

seleção que é feita destes técnicos. (…) Pode estar uma pessoa que veio cá parar há 

pouco tempo e não conhece nada disto, de outro contexto, chega aqui e faz asneiras.” 

(E6) 

No que concerne à subcategoria “Atuação das entidades” os discursos remetem para 

as formas de atuação das diferentes entidades, que podem influenciar a intervenção das 

CPCJ, nas situações de perigo. 

“Muitas vezes nós queremos atuar até em situações que nós entendemos que até há 

risco e, se calhar, não é do entendimento do Ministério Público.” (E1) 

“Acima de tudo, quando preparamos uma intervenção, efetivamos uma intervenção e 

achamos que devemos ir naquele sentido… é haver contratempos, atrasos das 

outras…das outras instituições. Acabam por condicionar.” (E2) 

“Eu acho que o que pode condicionar é precisamente a colaboração das várias 

instituições.” (E7) 

No que se refere à subcategoria “Colaboração familiar”, os discursos dos 

participantes referem a difícil colaboração das famílias e a omissão de informações 

importantes, às equipas que intervém nas situações de perigo:  
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“Se não houver compreensão por parte da família, tem que se passar para aquela 

fase da chantagem.” (E3) 

“Por vezes não é a melhor. Para chamar a família à razão, para assinarem até o 

consentimento e que podemos ajudar, é preciso… (…) As coisas são todas muito 

omitidas (…) as famílias escondem tudo.” (E4) 

“O problema é grande, já está muito enraizado e as pessoas…é muito complicado. 

Têm dificuldade em aceitar que têm um problema e custa mais a aceitar a 

intervenção para resolver esse problema. É mais difícil.” (E5) 

“Colaboram porque são coagidas a fazê-lo, são obrigadas, são voluntários à força 

(…) está a espada do tribunal em cima da cabeça delas.” (E6) 

Em relação à subcategoria “Estereótipos em relação à CPCJ” os técnicos 

entrevistados consideram que os estereótipos da sociedade em relação à CPCJ contribuem 

para uma postura defensiva e receosa das famílias: 

 “A pessoa vem com ideias muito pré-concebidas. Neste momento as comissões são 

um alvo, infelizmente…onde situações menos boas são divulgadas. (…) quando as 

pessoas chegam aqui, já tivemos situações em que a pessoa diz os meus filhos não 

mos tira.” (E1) 

 “O que se cria é que vem a comissão e vai tirar a criança (…) essa é a maior 

dificuldade. A ideia que as pessoas têm pode interferir na intervenção.” (E3) 

“A maior problemática é fazer chegar uma mensagem positiva do papel das 

comissões. (…) Isto pode condicionar a nossa intervenção com as famílias, sem 

dúvida alguma. Isto é muito condicionante na nossa intervenção.” (E4) 

“Acham que… que vão ficar marcadas…aquele temor, a sociedade, depois é 

que…vem a CPCJ, é isso.” (E5) 
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No que diz respeito à subcategoria “Necessidade de autonomia da CPCJ” esta 

emergiu, também, em todos os discursos dos participantes:  

“A comissão tem …uma desvantagem. É a única entidade, ou seja, nem a primeira 

linha, nem os tribunais precisam do consentimento dos progenitores e a comissão 

precisa.” (E1) 

“Não precisamos de tantas restrições para conseguir chegar a algum lado ou a 

alguma informação. Devíamos ter mais autonomia para conseguir trabalhar melhor 

as famílias.” (E3) 

“O acesso à informação médica também é difícil (…) um obstáculo à informação que 

pode condicionar a intervenção com as famílias.” (E7) 

Relativamente à subcategoria “Sensibilidade dos diferentes atores” a maioria dos 

participantes no estudo mencionam as competências pessoais dos profissionais que apoiam 

crianças em situação de perigo: 

 “Quando se designa um técnico representativo de uma instituição nós temos que 

avaliar… temos que saber se aquela pessoa tem a capacidade de… eu não estou a 

dizer que aquela pessoa não tenha capacidades, agora temos que saber se ela tem a 

sensibilidade para lidar com este tipo de situações.” (E4) 

“Poderá ser falta de sensibilidade, de não terem preparação para isso (…) 

desinteresse. Os factos vão relatados (…) A formação tê-la-ão com certeza. O 

problema é que talvez a formação não lhes tenha dado essa sensibilidade.” (E5) 

“Vem alguém, com uma forma de atuar e eu pergunto, afinal é lei, não é lei (…) a 

forma como os papéis são colocados no gabinete ou na mesa (…) quando eu digo 

lugar dos papéis estou a dizer lugar das sensibilidades, pronto. Vou especificar 

melhor…o lugar das sensibilidades (…) o Ministério Público funciona dependendo do 



A vivência dos técnicos da comissão restrita na avaliação e intervenção                               30 

elemento, do magistrado que esteja lá. Até por vezes…basta haver férias que já são 

coisas distintas. Temos pena, não me posso alongar mais.” (E6) 

Os participantes referem também fragilidades relativamente à “Qualidade da 

informação” que recebem das entidades que estão na primeira linha de ação: 

 “O relatório é quase por tópicos. É isso que vem e perde-se muita informação. (…) 

têm tipo um esquema base, em que existe uma pergunta e dizem sim-não, sim-não e 

pronto. Está ou não está ou vem ou não vem. (…) Se calhar um relatório bem feito 

vai-nos ajudar muito na decisão de como deve ser feito…e iria poupar tanta coisa.” 

(E3) 

“O que vem nas sinalizações é uma queixa muito básica e quando a gente vai 

procurar… (…) quando estou a tentar fazer o melhor por aquela criança e me são 

omitidos factos que poderiam ser tão importantes, que podiam ajudar e que nunca 

chegam com a sinalização. A sinalização é uma coisa muito básica. (…) Por vezes 

temos sinalizações feitas por si só.” (E4) 

 “Precisamos de mais do que vai à consulta, vai à vacina, não vai. Podíamos atuar 

de forma diferente.” (E7) 

Extraímos dos discursos a necessidade de existir uma seleção criteriosa nas Entidades 

de Primeira Linha (EPL), dos técnicos que acompanham crianças em situação de perigo. Para 

além disso, os participantes referem também como requisitos importantes, a formação técnica 

contínua e especializada dos diferentes atores, no que diz respeito à intervenção e avaliação. 

No caso do sistema jurídico, a formação inicial é insuficiente, nas questões relacionadas com 

o desenvolvimento infantil e do adolescente, como também são escassas no que diz respeito 

aos problemas das famílias de hoje (Sampaio, 2014). O autor refere ainda que, são proferidas 
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muitas decisões sem conhecimento aprofundado da opinião dos mais novos, não protegendo 

assim nem as crianças nem os seus interesses.  

De acordo com os relatos, as competências pessoais são a essência de qualquer 

técnico que apoie pessoas em situação de fragilidade e dificuldade. A literatura refere que 

antes de ser um profissional, o técnico necessita de saber ser pessoa e, sem esta competência, 

não poderá desempenhar de forma adequada o seu papel no apoio de crianças em perigo 

(APAV, 2002). Os discursos referem também as dificuldades verificadas pelos participantes 

no que se refere à aplicação da legislação à realidade do meio, às distintas interpretações da 

lei que podem gerar diferentes medidas de proteção e, consequentemente, à ineficácia do 

próprio sistema de proteção de crianças e jovens. 

Os fatores referidos podem originar nas famílias sentimentos como a insegurança, 

devido ao desconhecimento sobre o funcionamento e de como aceder às entidades que 

apoiam situações de perigo (Magalhães, 2010). Por outro lado, a autora refere como fator 

acrescido para as famílias não colaborarem, a dificuldade em reconhecerem os problemas e as 

situações em que se encontram e o medo de ficarem sem os filhos.  

Conclusão 

Apesar das profundas alterações e dos avanços significativos, nas últimas décadas, da 

legislação relacionada com a proteção na infância, verificamos com esta investigação que 

existe ainda um caminho a percorrer, no que diz respeito à promoção dos direitos e proteção 

das crianças e jovens.  

Através do presente estudo procurámos compreender a experiência subjetiva dos 

técnicos da comissão restrita de uma CPCJ, quanto às suas vivências profissionais, ao longo 

do processo de avaliação diagnóstica e de intervenção. Verificamos que a intervenção dos 

técnicos da comissão restrita é, inevitavelmente, influenciada pela atuação e pela 
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intercooperação de todas as entidades que fazem parte do sistema de proteção, pelos recursos 

e meios disponíveis de atuação e pelos constrangimentos ao longo de todo o processo. 

Percebemos também que, de acordo com os constrangimentos apontados pelos 

participantes, seria pertinente que as entidades na primeira linha efetuassem o registo dos 

sinais concretos, que se vão manifestando ao longo do tempo, relacionados com as crianças 

sinalizadas e fornecessem às comissões restritas informação sobre o acompanhamento já 

realizado com as famílias. Mais do que sinalizar uma criança, é importante não se considerar 

apenas o momento em que a situação de perigo já se encontra numa fase agravada e na qual 

já não existe capacidade para intervir. Desta forma, é possível aprofundar e oferecer maior 

rigor à informação e ao acompanhamento das CPCJ. 

A maior consciencialização da sociedade, relativamente aos maus-tratos na infância, é 

visível através do aumento do volume de processos que chegam às comissões de proteção. 

Contudo, percebemos que nem sempre os recursos existentes para intervir em situações de 

perigo, se encontram adequados às reais necessidades das crianças.  

Muitas vezes, após a avaliação diagnóstica realizada, o que se verifica é que as 

sinalizações nem sempre correspondem a casos onde existe a necessidade de intervir. 

Algumas dessas comunicações são também realizadas de forma anónima, o que pode 

prejudicar a qualidade da informação recebida por estes técnicos. Torna-se assim evidente as 

dificuldades e a falta de critérios normalizados, inerentes ao próprio sistema, na distinção 

entre o que é o risco e o que é o perigo e traduz-se num esforço acrescido para os parcos 

recursos humanos existentes. 

Uma das situações referidas neste estudo, que suscita maior preocupação aos técnicos 

encontra-se relacionada com a legislação portuguesa, que segundo os participantes, não se 

adequa à realidade das situações de perigo que todos os dias vivenciam. A falta de formação 

específica dos técnicos, de diretrizes concretas sobre como atuar em contextos e situações de 
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perigo específicas, torna ainda mais difícil entender a lei. Por este motivo, urge apostar na 

seleção e formação, cada vez mais especializada das pessoas que fazem parte não apenas das 

comissões restritas das CPCJ, mas de todos os técnicos em contacto direto com crianças em 

situação de perigo.  

É preciso percebermos definitivamente, que todos os intervenientes do sistema de 

proteção se devem dedicar inteiramente a esta causa, conhecer no terreno esta realidade, de 

características muito complexas e específicas, e não apenas delas ter conhecimento através 

dos relatórios que vão sendo elaborados pelas várias entidades. De entre os vários e distintos 

constrangimentos na intervenção em situações de perigo, referidos pelos técnicos, 

salientamos também que a CPCJ não pode depender tanto da boa vontade e da 

disponibilidade de alguns dos seus elementos, porque as crianças em condições de 

vulnerabilidade, extremas em algumas situações, não podem depender de uma intervenção a 

meio tempo. 

A constituição de equipas multidisciplinares poderá também oferecer benefícios no 

que diz respeito à intervenção neste âmbito. Tendo em vista a prevenção e o não agravamento 

das situações de perigo em que se encontram as crianças, a Psicologia, pelos conhecimentos e 

ferramentas específicas que possui de avaliação e de intervenção, pode oferecer o seu 

contributo e constituir um dos alicerces fundamentais neste contexto. Por isso, dada a 

complexidade já referida, nestas situações, seria pertinente inserir em todos contextos e níveis 

de intervenção, psicólogos com formação específica e perfil adequado para atuar na área do 

risco e do perigo, em particular das crianças e jovens. O exercício específico destas 

competências, quando não realizadas por técnicos especializados, pode resultar num sério e 

ainda maior prejuízo, quer para estas crianças quer para as suas famílias. 

Atendendo aos aspetos que os profissionais manifestaram no nosso estudo, pode ser 

necessário uma maior intervenção e atenção por parte do Estado e das entidades locais, com 
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poder para aumentar os recursos das comissões, das respostas sociais e de ajuda às famílias 

mais necessitadas, com respostas mais adequadas e especializadas a cada problemática que 

vivenciam.  

Ao longo desta investigação deparamo-nos com algumas limitações. Em primeiro 

lugar o facto dos participantes terem sido selecionados de forma intencional e de esta 

investigação ter sido circunscrita a um conjunto de técnicos da comissão restrita de uma 

CPCJ da zona norte do país. Constituir-se-ia interessante abranger técnicos de outras regiões 

do país e estudar a influência das assimetrias entre zonas do interior e do litoral. Apesar dos 

constrangimentos relatados, não se verifica nesta CPCJ um volume significativo de situações 

de difícil intervenção, relacionados com as dificuldades apontadas. O que reforça a 

importância de incluir, em futuras investigações, técnicos de equipas restritas de outras CPCJ, 

com experiência em outros contextos e, consequentemente, outras fragilidades na intervenção 

em que participam. 

Para além disso, seria pertinente a recolha de dados em elementos do sexo masculino 

para podermos compreender as diferentes perspetivas entre ambos os sexos, uma vez que no 

nosso estudo, os participantes eram todos do sexo feminino. Seria igualmente oportuno ter 

em conta o efeito que a desejabilidade social e profissional pode ter nas respostas dos 

participantes, uma vez que pretendemos conhecer dimensões subjetivas da experiência 

profissional, ao mesmo tempo que abordámos alguns fenómenos social e culturalmente 

complexos. 

Também constatamos um elevado grau de participação e envolvimento dos 

indivíduos, o que nos sugere que sentem grandes preocupações quanto à realidade que 

vivenciam. Por isso, consideraríamos a pertinência de alargar este estudo a um número mais 

significativo de técnicos, para permitir a abordagem de aspetos não referidos nesta 

investigação e, desta forma, contribuir para as melhores práticas de intervenção neste âmbito. 
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No decorrer desta investigação surgiram outras visões, que entendemos importantes em 

estudos futuros. Como recomendações para futuras investigações e a título de exemplo, seria 

relevante aferir a opinião das famílias apoiadas pelas comissões de proteção, no sentido de 

escutarmos as suas principais dificuldades no decorrer da intervenção e, desta forma, ajustar 

o processo às suas reais necessidades e principalmente às necessidades das crianças. 

Acreditamos que uma melhor adequação dos recursos referidos anteriormente, a 

utilização de instrumentos de avaliação diagnóstica e de critérios normalizados de 

intervenção são fundamentais para aprofundar a realidade vivenciada pelas famílias das 

crianças e jovens sinalizados. São meios fundamentais para analisar também as causas, os 

fatores de risco e de proteção e para elaborar juntos destes agregados, planos de intervenção 

que potenciem e invistam no futuro destas crianças e das suas famílias.  
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Resumo 

A presente investigação pretende contribuir para a compreensão dos fatores que influenciam 

os técnicos da comissão restrita de uma CPCJ na tomada de decisão e na aplicação de medidas 

de intervenção, nas situações de perigo. Tem como objetivos conhecer as opiniões dos técnicos 

sobre as competências parentais mais valorizadas e os fatores que influenciam o desempenho 

parental, identificar os indicadores de perigo para as crianças que os técnicos mais valorizam e 

explorar quais os diagnósticos psicossociais e as situações que trazem maior desgaste 

emocional a estes profissionais. Este estudo, metodologicamente, define-se como um estudo 

de caso, de natureza qualitativa e transversal. Como instrumentos para recolha de dados 

utilizamos um questionário sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada tendo por base 

um guião de entrevista. Integraram o presente estudo sete participantes, com idades 

compreendidas entre 38 e 63 anos e com experiência profissional entre os dois meses e seis 

anos. Como principais resultados salientamos que os técnicos valorizam as competências 

emocionais e disciplinares, o equilíbrio familiar e socioeconómico, sendo que os fatores que as 

influenciam podem ser analisados à luz do modelo ecológico do desenvolvimento humano. 

Além disso, identificam como indicadores de perigo, que merecem mais atenção, os sinais de 

demissão parental que se refletem, posteriormente, no comportamento dos filhos. De acordo 

com os relatos dos participantes percebemos também, que intervir em situações de perigo 

acarreta desgaste e sofrimento emocional para os técnicos, nomeadamente quando envolve 

situações de abuso sexual, sendo este o tipo de maus-tratos que traz maiores dificuldades de 

diagnóstico e de intervenção.  

 

Palavras-chave: Competências parentais; indicadores de perigo; tomada de decisão.  
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Abstract 

The present investigation intends to contribute to understanding factors that influence 

technicians of restricted committee of a CPCJ in the decision making and application of 

intervention measures in danger’ situations. Its objectives are to know technicians’ opinions 

about most valued parental skills and factors that influence their performance, to identify 

danger’s indicators for children that technicians most value and to explore which psychosocial 

diagnoses and situations brings greatest emotional exhaustion to these professionals. This 

study, methodologically, is defined as a study case, of a qualitative and transversal nature. As 

instruments for data collection we used a sociodemographic questionnaire and a semi-

structured interview, based on an interview guide. Seven participants were included in present 

study, aged between 38 and 63 years and professional experience in area is located between 

two months and six years. The main results point out that technicians value emotional and 

disciplinary competences, family and socioeconomic balance wherein factors that influence 

them can be analyzed according ecological model of human development. In addition, they 

identify as danger’s indicators, which deserve more attention, the signs of parental dismissal 

that are later reflected in behavior of the children. According to participants' reports, we also 

realize that intervening in danger’ situations leads to emotional wear and suffering for 

technicians, especially when it involves situations of sexual abuse, which is type of 

maltreatment that presents greater difficulties in diagnosis and intervention. 

 

Key words: Parental skills; indicators of danger; decision making. 
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Na trajetória de vida de muitas crianças e jovens portugueses encontramos cenários de 

abandono, de violência e de abusos sexuais, bem como exposição a modelos e condutas 

desviantes (Carvalho, 2013). Estas situações, quando ocorrem na infância, podem trazer 

problemas para as crianças com impacto muito provavelmente para toda a vida, e dar origem 

a que muitas vezes repitam elas próprias, esses mesmos comportamentos violentos (Oliveira 

& Simões, 2014). Por este motivo, o desenvolvimento das crianças deve acontecer num 

ambiente harmonioso e acolhedor, que lhes permita adquirir competências sociais, 

emocionais e psicológicas para se tornarem adultos felizes (Moreira, 2016).  

Das famílias espera-se um conjunto de competências fundamentais que protejam e 

promovam o equilíbrio dos seus elementos, muito embora estejam sujeitas a alterações ao 

longo do ciclo vital (Gomes, 2010). Aos pais, compete proporcionar as condições necessárias 

para um desenvolvimento saudável das crianças, encontrar o equilíbrio desafiador entre 

educar e dar amor aos seus filhos, e ao mesmo tempo, fornecer-lhes a estrutura e harmonia 

necessárias ao seu crescimento (Sampaio, Cruz, & Carvalho, 2011).  

Situações de maus-tratos podem ocorrer em todos os estratos socioeconómicos, muito 

embora se continuem a verificar em maior número nas classes sociais mais desfavorecidas, 

sendo sobre essas que nos debruçaremos, uma vez que representam a maioria dos agregados 

acompanhados pelas CPCJ (Matos & Figueiredo, 2001). Lopes, Mendes, Magalhães, 

Fernandes e Martins (2016) verificaram, nas famílias acompanhadas pelas equipas da CPCJ, 

circunstâncias como o desemprego, o recurso ao Rendimento Social de Inserção e, no 

domínio das problemáticas de saúde o consumo em excesso de álcool. Sendo os contextos de 

vida determinantes no desenvolvimento psicossocial das crianças, estas circunstâncias 

poderão causar, de acordo com Gomes (2010), desequilíbrios familiares, em que o 

comportamento de uns influencia o comportamento de outros.  
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Segundo as diretrizes da CNPCJR (2011), a intervenção com as famílias deve incidir 

nas necessidades de desenvolvimento das crianças, nas competências parentais, nos fatores 

protetores e de risco quer para a criança quer para a família, de acordo com o contexto em 

que se encontram. Em agregados familiares onde se verificam carências socioeconómicas, as 

competências parentais que devem ser desenvolvidas, eventualmente com necessidade de 

formação a fim de se evitarem situações de negligência, são competências, sobretudo, 

emocionais, educacionais, relacionais e de estabelecimento de rotinas na estrutura familiar 

(Camilo & Garrido,2013; Camilo, Garrido, & Sá, 2013; Garrido & Camilo, 2012).  

De acordo com Camilo e Garrido (2013), nas situações de maior vulnerabilidade 

social, os fatores protetores que permitem aos pais o correto exercício das suas funções, 

relacionam-se com a existência de uma sólida estrutura e rotinas familiares, de suporte social, 

de atenção às necessidades e ao temperamento dos filhos e de uma vinculação segura com as 

crianças. Camilo et al. (2013) acrescentam que associadas às boas práticas parentais, 

encontram-se a capacidade de resolução de problemas intrafamiliares e a perceção da 

eficácia, sobretudo materna, nas atividades domésticas. 

 Para Oliveira e Simões (2014), o conceito de maus-tratos possui uma interpretação 

culturalmente construída, que indica que aquilo consideramos um ato de violência em 

determinada época e momento, tem um significado historicamente demarcado. De acordo 

com Alves e Emmel (2008), a parentalidade pode ser condicionada pelas características 

pessoais de cada indivíduo, pelos processos psicológicos inerentes, pelo meio envolvente, e 

também pelo tempo e a época histórica em que decorre o exercício dessas funções. Neste 

sentido, para melhor entendermos os fatores que condicionam as competências parentais, 

devemos considerar todo o sistema ecológico e sistémico que envolve a criança, ao longo do 

seu desenvolvimento.  
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No Modelo Ecológico do Desenvolvimento Humano Bronfenbrenner (2011) defende 

que as realidades familiares, sociais, económicas e culturais constituem um todo 

interdependente como um sistema, composto por diferentes subsistemas que se articulam 

entre si, de forma dinâmica. Este modelo assenta na relação e comunicação entre os 

diferentes membros que compõem o sistema familiar e, entre este mesmo sistema e os 

ambientes sociais que o envolvem (Bronfenbrenner & Morris, 1999). 

De acordo com o referido modelo, Bronfenbrenner (2011) afirma que os indivíduos 

estão integrados em sistemas múltiplos, dinamicamente ligados e articulados entre si e 

exercem influências diretas e indiretas nas suas condutas (microssistema, mesossistema, 

exossistema e macrossistema). Neste sentido, o microssistema diz respeito ao meio que 

envolve a criança, nomeadamente a sua família. A criança inserida no sistema familiar, ao 

longo do tempo desenvolve e estabelece relações face a face com os adultos que dele fazem 

parte, possibilitando relações de estabilidade (Bronfenbrenner & Morris, 1999). O 

mesossistema refere-se a um conjunto de microssistemas, caracterizado pela inter-relação de 

vários ambientes nos quais a criança se desenvolve, em determinados períodos da sua vida 

(Bronfenbrenner, 2011). No que diz respeito ao exossistema, este engloba ligações entre duas 

ou mais estruturas sociais, formais ou informais, que influenciam e delimitam o ambiente 

mais próximo da criança, neste caso, por exemplo, as condições laborais dos pais e da 

família, as relações de vizinhança, os serviços de saúde, a rede social da família 

(Bronfenbrenner & Morris, 1999). O macrossistema abrange o micro, meso e exossistema e 

contém os valores culturais, as crenças e os costumes, as leis, as situações e acontecimentos 

que definem a comunidade em que a criança vive com a sua família e que pode afetar os 

restantes sistemas ecológicos (Bronfenbrenner, 2011).  

É possível perceber a influência dos múltiplos contextos sociais em que as crianças e 

as famílias se encontram inseridas, nomeadamente, a nível familiar, comunitário, institucional 
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e social (Carvalho-Barreto, Bucher-Maluschke, Almeida & Souza, 2009; Lidchi, 2010). No 

sentido de adaptar o Modelo Ecológico de Bronfenbrenner à compreensão do que determina 

o funcionamento parental, e atendendo à compreensão das causas que conduzem às situações 

de maus-tratos na infância, Belsky (1980, citado por Alberto 2010) acrescentou ao modelo 

anteriormente referido, o conceito de desenvolvimento ontogenético.  

O autor considerou que, para além dos níveis de interação referidos por 

Bronfenbrenner, que contribuem para a ocorrência de situações de risco, também se deve 

olhar para o desenvolvimento ontogénico, ou seja, para os aspetos relacionados com o 

processo evolutivo do indivíduo, que determinam a sua personalidade estrutural. Segundo 

este modelo, os maus-tratos englobam qualquer interação adulto-criança, que implique falta 

de respeito por esta, ameace o desenvolvimento físico, psicológico e emocional a que a 

criança tem direito e devem ser interpretados considerando os diferentes sistemas e o 

resultado da interação dos fatores que os constituem (Alberto, 2010). 

Para Belsky (1980, citado por Calheiros & Monteiro, 2001) o modelo ecológico que 

explica os maus-tratos divide-se em: ontossistema (contexto de desenvolvimento pessoal ao 

nível da personalidade tanto dos pais como das crianças), o microssistema (contexto mais 

imediato onde ocorre a situação de risco, a família), o exossistema (estruturas sociais 

indiretamente relacionadas com a criança mas que afetam o seu contexto imediato e têm 

influência nela – as condições laborais dos pais e da família, as relações de vizinhança, os 

serviços de saúde, a rede social da família) e o macrossistema (conjunto de valores e crenças 

culturais relativos à paternidade, às crianças ou aos direitos dos pais sobre os filhos, as 

situações que definem a comunidade em que a criança vive e que podem afetar os restantes 

sistemas).  

Resultante destas abordagens, Matos e Figueiredo (2001) salientam a necessidade de 

se identificarem as características individuais das crianças, dos pais, do sistema familiar e do 
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contexto sociocultural, que podem constituir-se como fatores protetores ou precipitar 

situações de perigo para as crianças. Detetar uma situação de perigo implica identificar um 

contexto, através de um conjunto determinado de indicadores que, de algum modo, poderão 

desencadear ou estar subjacentes às situações de maus-tratos. Os técnicos que intervêm neste 

âmbito devem, para além de avaliar as competências parentais e os fatores que os 

influenciam, considerar a criança, os pais e o contexto, e ponderar sempre a implicação da 

componente emocional do técnico, que não deve interferir neste processo (Pereira & Alarcão, 

2010).  

A literatura menciona múltiplos indicadores de perigo a que os técnicos devem estar 

atentos, a fim de proteger da forma eficaz as crianças bem como o seu crescimento. Sempre 

que se verifiquem, os indicadores de alarme constituem sinais ou sintomas meramente 

indicativos da possibilidade de ocorrerem situações de perigo, muito embora as suas 

manifestações ocorram de forma variada, e não possam ser consideradas inequívocas de uma 

determinada forma de maus-tratos (Magalhães, 2002).  

De acordo com a literatura, vários fatores podem contribuir para colocar as crianças 

em situação de perigo e comprometer a capacidade e funções parentais dos seus cuidadores. 

Para Fonseca (2018), as perturbações de personalidade e de saúde mental, nos adultos, são 

fatores que condicionam decisivamente as competências parentais. Alberto (2010) refere o 

elevado índice de desemprego nas famílias maltratantes, que além de promover a escassez de 

recursos financeiros, potencia sentimentos de frustração, de falta de capacidade e de 

impotência. As situações de rutura familiar e de desajuste dos pais podem também colocar 

em risco as competências parentais e potenciar a ocorrência de situações de perigo (Braga & 

Dell’Aglio, 2012; Simões, Dixe, & Lopes, 2016). Costa (2000) salienta ainda adições 

relacionadas com o álcool e as drogas, que criam problemas nas famílias, na sua estrutura e 

comprometem negativamente o desenvolvimento harmonioso e saudável das crianças.  
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Os maus-tratos físicos, psicológicos, o abuso sexual e a negligência, são as situações 

de perigo mais prevalentes na infância (Magalhães, 2002). Pereira e Santos (2012) 

consideram que os maus-tratos físicos são mais facilmente identificáveis, pressupondo o 

contacto físico entre o cuidador e a criança e tendo em conta as consequências visíveis da 

agressão. No que diz respeito à negligência, verifica-se a omissão de cuidados ou a 

incapacidade de proporcionar às crianças a satisfação das suas necessidades básicas, 

nomeadamente ao nível físico (higiene, alimentação, saúde), emocional (afeto) e educacional 

(rotinas, estimulação e aprendizagem), indispensáveis ao seu crescimento e desenvolvimento 

adequados (Camilo & Garrido, 2013; Camilo et al., 2013).  

O abuso sexual define-se como o envolvimento de uma criança numa atividade sexual 

com um adulto, que não entende, para a qual não se encontra preparada nem dá o seu 

consentimento e que viola as leis da sociedade (Magalhães, 2010). Este tipo de abuso é um 

dos crimes mais fáceis de esconder, porque as crianças acham que ninguém acredita que os 

pais, ou outros parentes possam executar tal ato de violência (Manita, 2003).  

Detetar estas situações é particularmente difícil dada a delicadeza do assunto. São 

casos que colocam grandes dificuldades quer na deteção quer no diagnóstico pois não é 

frequente este tipo de abuso resultar em lesões físicas ou deixar vestígios (Magalhães, 2002). 

Por isso, quanto mais capacitados estiverem os técnicos que lidam com situações de maus-

tratos e mais formação específica possuírem neste âmbito, mais adequado é o conhecimento e 

qualificadas são as suas respostas, no decorrer das suas práticas profissionais (Moreira, 

Vieira, Deslandes, Pordeus, Gama, & Brilhante, 2014). As perícias psicológicas forenses são 

especialmente complexas, mas podem ser a última forma de investigação, quando as perícias 

médico-legais não conseguem ser conclusivas ou são mesmo negativas (Magalhães et al., 

2010). Os autores salientam que o profissional que intervém nestas perícias deve ter 
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competências e sensibilidade, de forma a não colocar as vítimas num processo de vitimização 

secundária.  

Para as crianças, pela sua seriedade e gravidade, as consequências do abuso sexual 

afetam de forma grave e séria não apenas o seu comportamento, mas também a forma como 

se relacionam e confiam nas outras pessoas (Florentino, 2015). De acordo com o autor, no 

caso de a situação de abuso acontecer num contexto intrafamiliar, a família torna-se num 

lugar inseguro onde o medo, a desconfiança, os conflitos e as incertezas entre o certo e o 

errado, ganham lugar.  

No que diz respeito aos maus-tratos psicológicos, estes podem estar presentes em 

qualquer outra das situações anteriormente referidas o que torna mais difícil o seu 

diagnóstico, e podem expressar-se através de perturbações cognitivas, funcionais, afetivas, do 

comportamento ou mesmo alterações do foro psiquiátrico (Magalhães, 2002). Atualmente é a 

forma mais prevalente de maus-tratos e acarreta um impacto mais grave, no que diz respeito 

aos aspetos afetivos, cognitivos e de desenvolvimento psicológico da criança (Pereira & 

Santos, 2012). 

Os técnicos que atendem vítimas de violência lidam com problemas graves, que 

poderão causar sentimentos e emoções difíceis de gerir e provocar situações de burnout, 

dadas as graves situações de vulnerabilidade e de perigo que acompanham (Santos, Pereira, 

& Carlotto, 2010). O acolhimento, a empatia e a solidariedade, são para os autores aspetos 

fundamentais que devem acompanhar estes profissionais que, não raras vezes, se confrontam 

com a frustração e impotência de não conseguirem solucionar o sofrimento das pessoas. 

De acordo com a revisão de literatura realizada e, face ao exposto, o presente estudo 

tem como objetivo geral aceder à experiência subjetiva de um conjunto de técnicos que 

desenvolvem funções numa CPCJ, quanto aos fatores que os influenciam na tomada de 

decisão e na aplicação de medidas de intervenção, num domínio que implica diferentes 
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sentimentos, perceções e desafios. Como objetivos específicos pretendemos conhecer as 

opiniões dos técnicos sobre as competências parentais mais valorizadas e os fatores que 

podem influenciar o desempenho dessas competências, identificar os indicadores de perigo 

nas crianças, que os técnicos mais valorizam e explorar quais os diagnósticos psicossociais e 

as situações que trazem maior desgaste emocional aos técnicos, nas situações de perigo. 

Método 

Para a realização deste estudo recorreu-se ao método qualitativo, de caráter 

fenomenológico e desenho transversal. Este método permite a recolha de dados através do 

conhecimento e análise das perceções, opiniões e avaliações que os participantes apresentam 

em relação aos temas e objetivos do estudo (Flick, 2002; Serapioni, 2000). Esta metodologia 

requer que o investigador seja um instrumento de investigação que estuda os fenómenos no 

seu contexto, e contribui com respostas sustentadas na perspetiva das pessoas envolvidas no 

estudo o que, por sua vez, estabelece uma rede de ações e significações entre as mesmas 

(Creswell, 2007; Janesick, 2005). 

 A análise do comportamento humano, a orientação para o processo, a não 

generalização, a subjetividade e o caráter naturalista, exploratório, descritivo e indutivo são 

as características mais relevantes deste método de investigação (Serapioni, 2000). O mesmo 

autor refere ainda que a investigação qualitativa é utilizada quando o conhecimento sobre o 

fenómeno em estudo é insuficiente ou ainda pouco explorado. Possibilita também, através do 

ponto de vista dos participantes, um aumento da compreensão dos temas em estudo (Denzin 

& Lincoln, 2005; Denzin & Lincoln 2011; Flick, 2002). Desta forma oferece, no âmbito das 

ciências humanas e sociais, novas formas de compreensão dos acontecimentos, de ideias e de 

narrativas sobre as experiências (Flick, 2002; Serapioni, 2000).  
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No presente estudo, a opção por um estudo qualitativo justifica-se pelo interesse em 

compreender os fatores que influenciam os técnicos de uma Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) na aplicação de medidas de intervenção nas situações de perigo. 

Desta forma, é possível aceder à complexa realidade em estudo, de forma contextualizada, de 

acordo com os significados atribuídos pelos participantes (Fortin, Côté, & Fillion, 2009; 

Aires, 2015). 

Participantes 

Participaram nesta investigação sete técnicos de uma CPCJ da zona Norte do país, 

todas do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 38 e os 63 anos, com experiência 

profissional entre os dois meses e seis anos. situando-se a média de idades nos 45,9 anos. A 

seleção dos participantes baseou-se no facto de estes integrarem a equipa restrita de uma 

CPCJ sendo, por isso, intencional. Todos os profissionais que participaram nesta investigação 

têm formação académica superior, maioritariamente na área das Ciências Humanas e Sociais. 

O tempo de experiência profissional dos técnicos, no âmbito da promoção e proteção da 

infância, varia entre os dois meses e os seis anos.  

Instrumentos 

Como instrumento de recolha de dados utilizamos um questionário sociodemográfico, 

para obter informações relativas ao sexo, à idade, às habilitações académicas e ao tempo de 

experiência profissional no âmbito da proteção de crianças e jovens em perigo. Para aceder à 

compreensão dos fatores que influenciam os técnicos da comissão restrita de uma CPCJ na 

tomada de decisão e na aplicação de medidas de intervenção, nas situações de perigo, 

recorremos à entrevista semiestruturada. Para este efeito, realizamos uma entrevista 

exploratória ao Presidente da CPCJ, com a duração aproximada de uma hora, que deu 
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consistência à elaboração dos objetivos do nosso estudo bem como à formulação do guião de 

entrevista (anexo C).  

 A entrevista semiestruturada e as questões abertas permitem estabelecer uma relação 

de colaboração entre investigador e participantes, responder às questões colocadas sem exigir 

uma ordem rígida no respeito pela liberdade dos indivíduos, aceder aos seus discursos e, 

desta forma, atender aos objetivos da pesquisa (Ghiglione & Matalon, 2005; Quivy & 

Campenhoudt, 1995). Ao ocorrer no seu meio natural facilita o acesso a informação 

complexa e liberta os indivíduos para falar sobre os temas sugeridos (Creswell, 2007).  

Permite assim obter uma ideia mais precisa e definida daquilo que é a experiência dos 

participantes e valorizar os seus pontos de vista (Fortin et al. 2009).  

Procedimentos 

Na primeira etapa desta investigação efetuamos, presencialmente, um pedido dirigido 

ao Presidente de uma CPCJ do Norte do país, a fim de obtermos a permissão para a 

realização deste estudo, no qual explicámos o objetivo e finalidade desta investigação. 

Solicitamos, nesse sentido, autorização ao Presidente da CPCJ para contactar os técnicos da 

comissão restrita, que trabalham com situações de perigo e efetuar a recolha de dados (Anexo 

A). Para isso, pedimos o contacto preferencial de cada um dos técnicos.  

Individualmente, através de e-mail, convidamos os elementos da equipa restrita para 

participar neste estudo. Antes de cada uma das entrevistas fornecemos aos técnicos o 

formulário de consentimento informado, livre e esclarecido, explicamos a finalidade e 

objetivos deste estudo e pedimos autorização para a realização e gravação áudio da entrevista. 

De modo a salvaguardar os procedimentos éticos desta investigação, garantimos a cada 

comissário o anonimato, a confidencialidade e o caráter voluntário da sua participação e 

informamos que os dados recolhidos tinham utilização exclusiva no contexto desta 

investigação, sendo destruídos após o seu término. Informamos também que poderiam 
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abandonar a mesma, a qualquer momento e sem indicação dos motivos (anexo B). As 

entrevistas foram realizadas nas instalações da CPCJ, de forma individual e de acordo com a 

disponibilidade de cada participante. Foi-nos disponibilizado pela instituição um gabinete, 

com as condições necessárias de privacidade para a recolha de dados. 

Após a recolha de dados iniciamos a transcrição das entrevistas e procedemos à 

organização e estruturação da informação. A análise da informação é um momento de 

especial importância, na medida em que ajuda na interpretação da informação obtida bem 

como na compreensão do seu significado (Aires, 2015). Neste estudo, realizamos a análise 

dos dados obtidos, de acordo com a metodologia selecionada, através do modelo de análise 

de conteúdo, à luz de Bardin (2011). Pretendemos, desta forma, obter uma maior riqueza de 

informação, considerando os objetivos desta investigação. De acordo com Bardin (2011) é 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores, quantitativos 

ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ 

receção (variáveis inferidas) destas mensagens” (p. 44).   

O investigador pretende tornar os resultados significativos e estabelecer uma 

correspondência adequada entre o conteúdo das entrevistas e os objetivos do estudo, 

baseando-se na dedução e interpretação (Bardin, 2011; Silva, Gobbi, & Simão, 2005). Este 

método de análise pressupõe, segundo Bardin (2011), três etapas: (1) a pré-análise, na qual se 

organiza o material, documentos de forma precisa permitindo sistematizar os dados e delinear 

a análise; (2) a exploração do material, que não é mais do que a administração das decisões 

tomadas; (3) o tratamento dos resultados obtidos, para que se tornem significativos e válidos.  

Resultados                            

Os resultados obtidos foram organizados de acordo com os objetivos estipulados para 

o presente estudo. Apresentamos no quadro seguinte, as categorias e subcategorias obtidas 
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através dos relatos dos técnicos, relativamente ao objetivo que procura conhecer as opiniões 

dos técnicos sobre as competências parentais que mais valorizam e os fatores que influenciam 

o desempenho parental. 

Quadro 4 

Competências parentais valorizadas pelos técnicos e fatores que influenciam o desempenho 

parental: categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias 

Competências parentais valorizadas 

Competências emocionais e disciplinares  

Equilíbrio familiar e socioeconómico 

Fatores que influenciam as competências 

parentais 

Fatores ontossistémicos 

Fatores microssistémicos 

Fatores exossistémicos 

Fatores macrossistémicos 

No que diz respeito à categoria “Competências parentais valorizadas”, os relatos dos 

participantes deram corpo a duas subcategorias: “Competências emocionais e disciplinares” 

e “Equilíbrio familiar e socioeconómico”. A subcategoria “Competências emocionais e 

disciplinares” surge nos discursos dos participantes como sendo competências mais 

valorizadas pelos técnicos, que salientam a ligação qualitativa que deve existir entre os 

aspetos referentes à educação e ao amor, que os pais devem dar aos seus filhos, para 

promover o seu desenvolvimento saudável: 

“Há duas coisas essenciais por parte dos pais: tem de haver regras e amor, este 

equilíbrio entre estes dois pólos.” (E1) 

“Os pais têm que saber educar, têm que perceber que amor e regras podem andar de 

mãos dadas. Têm de andar.” (E4) 
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“Falamos de regras e de amor que são duas coisas essenciais e que ligam 

perfeitamente.” (E5) 

“Os pais têm que ter a capacidade para saber orientar os filhos, para impor regras.” 

(E7) 

Através do discurso dos participantes, verificamos a importância do equilíbrio entre a 

disciplina e o amor que os pais devem dar aos seus filhos e que são importantes para o 

exercício da parentalidade. O treino de competências parentais deve centrar-se na aquisição 

de competências domésticas, educacionais e relacionais fundamentais para diminuir a 

negligência parental, e para capacitar os pais de forma a atenderem às necessidades dos seus 

filhos e melhor exercerem as suas funções parentais (Camilo et al., 2013). No estudo 

realizado por Simões et al. (2016), no âmbito da referenciação de situações de perigo para a 

CPCJ, foi possível perceber que a ausência de competências para educar, orientar e atender às 

necessidades dos filhos estão relacionadas com a negligência parental e que, por sua vez, 

constituem perigo para o bem-estar das crianças.  

No que concerne à subcategoria “Equilíbrio familiar e socioeconómico”, os 

participantes também referem a importância da estabilidade familiar e da gestão dos recursos 

socioeconómicos como aspetos relevantes que promovem o desenvolvimento harmonioso das 

crianças, de acordo com os seguintes relatos:  

 “Quererem o melhor para os filhos…não quererem que eles passem pelas 

necessidades que eles passaram…tentarem dar-lhes o que eles podem.” (E2) 

“Também têm que ter a estrutura familiar que ajude a ir onde é preciso.” (E4) 

“É importante que a família seja equilibrada acima de tudo. Equilibrada entre os 

pais ou avós se existirem avós, porque estes são também um pilar importante.” (E5) 
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“A formação é muito importante, não podemos alhear-nos dela. Quando intervimos 

com estas famílias, a primeira coisa que vamos ver é o que podemos fazer nesta 

família, que recursos têm.” (E6)   

 A partir dos relatos dos participantes, percebemos que o equilíbrio familiar e as 

condições socioeconómicas das famílias, nomeadamente a escolaridade dos pais e a 

promoção da formação dos filhos, são aspetos valorizados no momento da avaliação de uma 

situação de perigo. Camilo e Garrido (2013) e Camilo et al. (2013) chegaram a conclusões 

semelhantes e referem que ter uma estrutura familiar estável e rotinas de organização familiar 

e de práticas parentais, são fatores cruciais para diminuir a negligência parental, em famílias 

com carências socioeconómicas. Os mesmos autores salientam que os programas de 

formação parental dirigidos aos pais devem incidir nestas competências a fim de evitar 

situações de negligência ou de outras situações de perigo. Garrido e Camilo (2012) referem 

ainda que a intervenção em situações de perigo deve passar pela promoção das competências 

parentais que valorizem a estrutura familiar e o suporte social, de forma a capacitar as 

famílias para cuidarem das crianças. 

Na identificação dos fatores que condicionam as competências parentais e que, por 

sua vez, poderão contribuir para o aparecimento de situações de perigo para as crianças, 

sentimos alguma dificuldade dos técnicos em enunciar os fatores, por um lado, e em 

estabelecer uma relação entre eles por outro. Os fatores mais referidos pelos técnicos, como 

estando na origem de situações que podem potenciar o perigo para as crianças, deram origem 

às seguintes subcategorias: Fatores Ontossistémicos, Fatores Microssistémicos, Fatores 

Exossistémicos e Fatores Macrossistémicos.  

Relativamente à subcategoria “Fatores Ontossistémicos”, os relatos dos participantes 

apontam para fatores pessoais quer relativos aos pais quer relativos às crianças, que podem 

influenciar o exercício das competências parentais: 
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“São pais preocupados… até dão amor, mas nunca colocaram o que nós chamamos 

as regras e os limites. E o acompanhamento desses pais tem de ser de forma 

regular.” (E1) 

“Acho que o que condiciona mais é realmente a fase emocional dos pais. 

Emocionalmente, se não estão bem com eles, se não estão bem consciencializados 

daquilo que têm de fazer, logicamente não vão conseguir transpor para as crianças 

estabilidade.” (E3) 

“A personalidade das pessoas…a personalidade de cada um.” (E5) 

“O que eu acho que falta às famílias de hoje em dia (…) é, e para mim o principal 

problema, é os pais não saberem dizer não. Não conseguem.” (E7) 

Os resultados obtidos, de acordo com os relatos apresentados, mostram que fatores 

pessoais relacionados com as crianças e com os próprios pais, em termos de personalidade, 

comportamentos e atitudes, podem influenciar as competências parentais. Como extensão do 

modelo Bioecológico, Belsky (1980 cit. por Calheiros & Monteiro, 2001) acrescenta que 

fatores de ordem ontogénica, relacionados com a personalidade tanto das crianças com dos 

pais, podem constituir aspetos cruciais para compreender o funcionamento parental. De facto, 

as características individuais de cada um podem ajudar a explicar o surgimento de situações 

de maus-tratos nas crianças, quer pelos comportamentos adversos das crianças, que podem ter 

tendência para maior resistência à interação com os pais, quer pela tendência dos pais para a 

agressividade, de acordo com o seu desenvolvimento pessoal (Alberto, 2010; Magalhães, 

2002).  

De acordo com Carvalho-Barreto et al. (2009) e Magalhães (2002) fatores de ordem 

pessoal, em termos do desenvolvimento pessoal e de comportamentos assimilados ao longo 

do ciclo de vida, determinam as relações interpessoais. Quando presentes no percurso de vida 
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dos indivíduos aspetos como perturbações de saúde mental, baixa escolaridade, 

toxicodependência, antecedentes de desestruturação familiar, desemprego, perfil de 

personalidade psicopático ou indicadores de violência, podem condicionar negativamente as 

competências parentais e desencadear situações de maus-tratos ou de negligência.  

A subcategoria “Fatores Microssistémicos” emerge do discurso dos técnicos 

entrevistados, no que diz respeito a aspetos relativos à dinâmica familiar, capazes de 

influenciar as competências parentais: 

“A dependência do álcool causa bastantes… desequilíbrios familiares (pausa).” (E2) 

 “Essencialmente nas questões do divórcio. Aliás, a maior parte dos perigos e dos 

riscos nas crianças surge em situações de desentendimento entre os pais.” (E3) 

“Os pais estão desgastados com relacionamentos que não os levam a lado nenhum, 

estão mais do que rotos (…) não vêm um filho mesmo ali e os pais não conseguem 

deitar-lhe a mão porque estão preocupados com aquilo que não tem a ver com o 

filho…” (E4) 

Os relatos dos participantes referem-se a fatores relativos à dinâmica familiar, como 

condicionantes do exercício das competências parentais, nomeadamente, no que diz respeito 

a desequilíbrios familiares, às questões relacionadas com divórcio e às frágeis interações 

familiares. Neste sentido, os aspetos relacionados com questões familiares fazem parte do 

conjunto de fatores microssistémicos, que explicam o desenvolvimento e o surgimento de 

situações de maus-tratos (Belsky, 1980 cit. por Alberto, 2010; Bronfenbrenner 1977 cit. por 

Calheiros & Monteiro, 2001). Um ambiente familiar violento e um sistema familiar 

desestruturado, potenciam situações de maus-tratos e não permitem a concretização das 

funções parentais de forma adequada (Alberto, 2010). Alves e Emmel (2008) referem que as 

interações dentro do sistema familiar condicionam o desenvolvimento da criança, e que no 
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caso de proporcionarem situações de violência, colocam em perigo a infância. Os autores 

afirmam ainda que, a solução poderá passar pela intervenção psicoterapêutica na família, 

possibilitando aos pais a integração da sua infância e, permitindo ao mesmo tempo, a 

proteção da infância dos seus filhos. 

No que diz respeito à subcategoria “Fatores Exossistémicos”, as classes sociais mais 

desfavorecidas, o desemprego, a falta de suporte social e a instabilidade social do contexto 

em que se encontram as famílias potenciam a exposição das crianças ao perigo, como 

podemos verificar: 

“Continuo a dizer…a sociedade também está a evoluir e a ser diferente. Há uma 

exigência cada vez maior e acho que há pais que às vezes…é uma pressão muito mais 

forte." (E1) 

 “Os pais, cada vez mais ocupados na sua vida social, profissional, acabam por 

descurar aquilo que é educar os filhos. O estar presente na vida dos filhos. Isto custa-

me dizer, mas repare…é a realidade.” (E4) 

 “Numa casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E quando se fala 

em pão não é só pão para comer porque não há dinheiro. Às vezes não há é cabeça 

para geri-lo.” (E6) 

A sociedade, a escola, a exigência profissional a que os pais são sujeitos e a própria 

comunidade e meio em que as famílias se encontram inseridas, são aspetos referidos pelos 

participantes, que podem também condicionar as competências dos pais e potenciar situações 

de perigo para as crianças. O exossistema que envolve o núcleo familiar pode condicionar a 

interação entre os pais e as crianças e, da pressão da sociedade e da comunidade, surgirem 

problemas que colocam o desenvolvimento saudável das crianças em perigo (Matos & 

Figueiredo, 2001). Para Alberto (2010) a sociedade, a exigência profissional e as questões 

económicas condicionam os pais no exercício das suas funções parentais e predispõe a 
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ocorrência de situações de maus-tratos. Também Carvalho-Barreto, et al. (2009) consideram 

o nível contextual de explicação da violência e referem que circunstâncias, como o 

desemprego e a consequente falta de recursos económicos das famílias ou a falta de redes de 

apoio social eficazes, podem potenciar situações de maus-tratos e violência. 

Na análise da subcategoria “Fatores Macrossistémicos”, emerge a influência dos 

aspetos culturais e da sociedade nas competências parentais, de acordo com os seguintes 

relatos:  

 “Estamos a criar jovens egoístas. Completamente egoístas que não olham a meios 

para atingir fins (…) está cada vez pior. Completamente. Isto vai chegar a uma altura 

que vai bater na trave…completamente! É como se tivéssemos problemas atuais com 

soluções antigas…não dá (pausa; respiração profunda). Nem sei se 

conseguiremos…tínhamos de reinventar o Sistema. Completamente!” (E2) 

“A sociedade tem muita influência…é algo que condiciona a competência dos pais, a 

sociedade. A cultura…porque há coisas que se repetem e nós vimos na Comissão. 

Famílias que já tiveram processos os pais, já têm os filhos, outras vezes teve cá um 

irmão, depois vai ter um tio ou um sobrinho (…) há coisas que realmente são 

influenciadas pela sociedade.” (E5) 

“Se calhar, a sociedade.” (E6) 

 “Como é evidente cada criança, cada jovem, cada pessoa vai gerindo, vai moldando 

a sua personalidade e a sociedade ajuda a moldar essa personalidade (…) portanto a 

sociedade também influencia.” (E7) 

Tal como verificamos através dos discursos dos técnicos que participaram neste 

estudo também Alberto (2010) refere aspetos mais abrangentes que condicionam as 

competências parentais, e que podem colocar em causa os direitos da criança, relacionados 
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nomeadamente com o sistema de valores da própria sociedade, com a cultura e com a 

evolução histórica das estruturas sociais. Os fatores macrossistémicos relativos à cultura, 

presentes nas crenças e nos valores das famílias como atitudes sociais face à parentalidade, à 

violência, à punição e ao desenvolvimento infantil afetam as funções parentais e possibilitam 

a ocorrência de negligência e maus-tratos (Alberto, 2010; Calheiros & Monteiro, 2001). As 

crenças e valores da sociedade face à educação, à violência e à negligência variam de cultura 

para cultura, e devem ser enquadradas considerando o nível cultural envolvente de cada 

família (Matos & Figueiredo, 2001). Para os autores, este aspeto pode potenciar ou impedir o 

aparecimento de situações de perigo, de acordo com a cultura em que as famílias se 

encontram inseridas.  

Na avaliação de uma situação de perigo não pode simplesmente considerar-se o 

núcleo familiar, mas também todo o contexto social e cultural que envolve as famílias, para 

além das características individuais de cada pessoa (Alberto, 2010; Alves & Emmel, 2008; 

Magalhães, 2010). Todos estes fatores podem condicionar as competências parentais, e, por 

conseguinte, potenciar situações de perigo. No estudo de Pereira e Alarcão (2010), assim 

como no presente estudo, constatou-se que os profissionais têm dificuldade em avaliar as 

competências parentais e os fatores que as influenciam. No entanto, percebemos também que 

para a avaliação eficaz de uma situação de perigo é necessário considerar aspetos 

relacionados com a criança, com os pais e com o contexto das famílias, pois só assim é 

possível perceber corretamente a adequação da parentalidade. Garrido e Camilo (2012) 

defendem que, devido à complexidade das dinâmicas familiares, os profissionais devem 

privilegiar programas mais eficazes de apoio às famílias com base nas suas necessidades 

individuais e assim permitir o exercício das competências parentais. Por isso, os profissionais 

devem ser cada vez mais capacitados para intervir nas situações de perigo, estar mais atentos 

à realidade das famílias e aos fatores que podem condicionar o exercício das funções 
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parentais, pois só assim será possível diminuir o perigo e proteger melhor as crianças (Braga 

& Dell’Aglio, 2012). 

Em relação ao objetivo que procura identificar os indicadores de perigo nas crianças, 

que os técnicos mais valorizam, extraímos a categoria e subcategorias que constam no quadro 

seguinte. 

Quadro 5 

Indicadores de perigo nas crianças mais valorizados pelos técnicos: categorias e 

subcategorias.  

Categorias Subcategorias 

Indicadores de perigo nas crianças 

valorizados pelos técnicos 

Sinais de demissão parental 

Alterações emocionais nas crianças 

Alterações comportamentais nas crianças 

No que respeita à subcategoria “Sinais de demissão parental” os discursos 

convergem para a influência da falta da supervisão e da omissão das funções parentais nas 

crianças sinalizadas, como indicadores de perigo valorizados pelos técnicos:   

 “Quando falamos com o jovem, apercebemo-nos de que aqueles pais não sabem 

quem é o filho, quem é a filha, com quem anda, com quem não anda, como chegaram 

a uma situação…limite.” (E1) 

“Quando fiquei com o processo, achava que haveria mais alguma coisa que pudesse 

provocar o absentismo (…) é preciso desmontar o absentismo.” (E2) 

“Falo de um abandono emocional e parental das crianças, quando são entregues à 

avó que cuida, ao tio, à tia. Falo naquele abandono mesmo que cortou (…) quando 

vamos embora e fique como ficar e pronto. Fecha-se a porta, fazem-se as malas e vai-

se embora.” (E3) 
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Quanto à subcategoria “Alterações emocionais nas crianças”, os discursos 

evidenciam maioritariamente aspetos relacionados com o desequilíbrio emocional das 

crianças, como sendo um dos indicadores de alarme, como podemos perceber através dos 

seguintes relatos: 

“Eu ia dizer a tristeza... Quando uma criança anda muito triste (…) aquela apatia 

(…). Nós não sabemos o que é que se está a passar dentro da cabeça daquela 

criança…acaba por não…não verbalizar, não conseguir expressar…acho que a 

tristeza é um dos sinais. Às vezes a parte emocional é a que se deveria valorizar 

mais.” (E1) 

“O equilíbrio emocional da criança, é a primeira coisa.” (E6) 

Relativamente à subcategoria “Alterações comportamentais nas crianças” extraímos 

dos discursos dos participantes, alterações que se manifestam através da alteração de 

posturas, perturbações afetivas ou do comportamento, como resposta ao sofrimento que as 

crianças possam estar a experimentar, decorrentes das situações de perigo em que se 

encontram: 

“Nós temos neste momento uma situação que está a crescer e, … muitas pessoas 

pensam assim - ah é uma forma de suicídio. Não. É uma forma de abrandar a dor, é a 

automutilação. É uma coisa que não se fala. Mas temos cada vez mais miúdas e 

miúdos e os pais nunca se aperceberam.” (E1) 

“As posturas (pausa), os olhares (pausa) porque às vezes…também sou provocatória 

nas questões que faço. E eles, às vezes, não precisam de responder (…) é aquilo a que 

estou mais atenta. Contrariedades nos discursos…vai-se apanhando uma coisa ou 

outra…” (E2) 
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 “O olhar, por exemplo, o olhar daquela criança, a forma como ela fala para nós (…) 

principalmente o olhar de uma criança, acho que diz tudo… Acho que, numa criança 

é fácil perceber através de um olhar se é feliz ou não…ao longo da entrevista acho 

que se percebe isso.” (E7) 

Na perspetiva dos técnicos, a demissão dos pais das funções de acompanhamento e 

supervisão dos seus filhos, pode comprometer o crescimento e desenvolvimento das crianças 

e, desta forma, potenciar situações de perigo para as mesmas. Agregados familiares onde se 

verificam relações disfuncionais e inseguras, a elevada exigência profissional dos pais, 

fenómenos de violência doméstica ou imigração, poderão ter repercussões ao no 

funcionamento pessoal e familiar, nomeadamente no futuro das crianças (López, 2007). 

 Tal como os participantes do nosso estudo, também Peixoto e Ribeiro (2010) referem a 

tristeza persistente, a baixa autoestima, o baixo rendimento escolar e dificuldades na 

autorregulação emocional como sendo características presentes em crianças vítimas de maus-

tratos. O isolamento social, medos diversos e o evitamento relacional são ainda aspetos 

comuns em situações de violência, valorizados aquando a avaliação psicológica realizada 

nestas vítimas (Matos, 2011). Magalhães (2002), refere sintomas relacionados com 

problemas de aprendizagem e absentismo escolar, a apatia e com o facto de os pais ou 

cuidadores não acompanharem as crianças, nas situações de perigo. 

Os relatos dos participantes referem alterações no comportamento das crianças que 

decorrem de situações em que poderão estar em perigo. Os graves comportamentos auto-

lesivos são utilizados por muitos jovens, no sentido de infligir uma dor física no seu corpo, na 

tentativa de com isso poder abrandar ou produzir uma sensação de alívio da dor emocional 

que sentem (Agulhas & Anciães, 2018). Situações referentes a comportamentos agressivos, a 

dificuldades na integração no grupo de pares, tentativas de suicídio ou delinquência são 
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também referidos por Peixoto e Ribeiro (2010) e Matos (2011) como sendo indicadores de 

situações de maus-tratos. 

Relativamente ao objetivo que visa explorar quais os diagnósticos psicossociais mais 

desafiantes e as situações que trazem maior desgaste emocional aos técnicos, nas situações de 

perigo, apresentamos as categorias e subcategorias que constam no quadro seguinte, de 

acordo com os relatos dos participantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Quadro 6 

Explorar quais os diagnósticos psicossociais mais desafiantes e as situações que trazem 

maior desgaste emocional aos técnicos, nas situações de perigo: categorias e subcategorias. 

Categorias Subcategorias 

Diagnósticos psicossociais mais 

desafiantes  

Abuso sexual 

Modelos de identificação negativos 

Situações de maior desgaste emocional dos 

técnicos 

Relação com os diferentes atores 

Situações de perigo das crianças 

No que concerne à categoria “Diagnósticos psicossociais mais desafiantes”, os 

discursos remetem para duas subcategorias “Abuso sexual” e “Modelos de identificação 

negativos”. No que se refere à subcategoria “Abuso sexual”, a maioria dos participantes 

refere esta forma de maus-tratos, como sendo a que apresenta maiores dificuldades na 

confirmação da avaliação diagnóstica, aquando a sinalização de uma criança, como podemos 

verificar nos seguintes relatos:  

“Aí é uma questão complicada… quando há abusos sexuais talvez seja a parte mais 

difícil de diagnosticar. (…) Outras situações complicadas são…crianças ou jovens 

com deficiências. Aí ainda é mais difícil.” (E3)  

“O caso, por exemplo, do abuso sexual.” (E6) 



Fatores que influenciam a tomada de decisão e as medidas de intervenção                                      70 

“O abuso sexual. É difícil diagnosticar, ao contrário daquilo que se pensa. Às vezes 

acabamos por nunca ter a certeza.” (E7) 

Tal como verificamos nos relatos dos participantes, o abuso sexual, pela gravidade e 

contornos que pode assumir nos contextos intra e extrafamiliar, constitui uma das situações 

em que os profissionais têm maior dificuldade em intervir (Araújo, 2002; Duque, Miralto, 

Barros & Leite, 2010). Os sentimentos de culpa na criança ou no jovem, o secretismo e as 

ameaças por parte do agressor ou o peso que carregam nos ombros pela responsabilidade dos 

factos ocorridos são, de acordo com Florentino (2015), alguns dos fatores que dificultam a 

elaboração do diagnóstico. Costa e Duarte (2000) referem a existência de um tabu social 

implícito relacionado com a vergonha nas crianças, que por isso escondem esta situação 

ficando confinada como segredo familiar. As crianças, sobretudo as mais novas, podem 

também confundir a relação abusiva com manifestações de afeto ditas “normais”, o que 

acarreta inúmeras barreiras para os profissionais que atuam nesta área (Magalhães, 2002). O 

secretismo é considerado um dos principais obstáculos à intervenção, principalmente quando 

o abuso ocorre no contexto intrafamiliar, uma vez que a vítima tem medo de falar 

(Magalhães, 2010).  A autora salienta ainda que, por este motivo, denunciar situações de 

abuso sexual torna-se difícil para as crianças e para as famílias, porque expõe a violência que 

ocorre no seio familiar. 

A subcategoria “Modelos de identificação negativos”, resultou da união de narrativas 

dos participantes quanto às situações em que, segundo a sua experiência profissional, mais 

dificuldades sentem na confirmação da avaliação diagnóstica e psicossocial nas situações de 

perigo:   

“Violência doméstica (…) a questão das dependências, a dependência do álcool. A 

questão da prostituição…quando o companheiro obriga a companheira a prostituir-

se. Há sinais só que depois não conseguimos (pausa) o problema é a prova.” (E2) 
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 “Esta é difícil (pausa prolongada). Quando as pessoas…no caso da violência 

intrafamiliar encoberta. (…) As pessoas têm medo (pausa) porque estão a sofrer e 

não querem expor…dificulta porque não querem expor e têm medo do cônjuge.” (E5) 

Tal como os participantes do nosso estudo, Costa e Duarte (2000) também referem 

que, nos casos de maus-tratos, nomeadamente que envolvem violência, como nas situações 

de violência doméstica, as vítimas preferem não falar, sendo situações que estão normalmente 

relacionadas com uso de drogas, alcoolismo e prostituição. Bannwart e Brino (2010) referem 

dificuldades sentidas pelos técnicos ao nível da confirmação e da intervenção psicossocial, 

que podem relacionar-se com facto de não possuírem conhecimentos específicos sobre como 

atuar nestas situações. A formação especializada dos técnicos deve, por este motivo, ser 

capaz de potenciar as suas capacidades analíticas e interpretativas (Matos, 2012). O facto de 

as vítimas tolerarem estas situações, acharem que são aceitáveis e considerarem-nas formas 

de resolução de conflitos, poderá dificultar também a intervenção (Costa & Duarte, 2000). 

São situações que destroem a autoconfiança e afetam gravemente a autoestima das vítimas, 

acarretam problemas psicológicos, físicos e sociais (Matos, 2012). Costa e Duarte (2000) 

referem fatores relacionados com afeto pelo agressor, como a vergonha, como o medo de 

falarem sobre a situação e com isso aumentar o nível de violência, sobretudo se existirem 

filhos, acabam por dificultar a confirmação do diagnóstico psicossocial e contribuir para 

aumentar o perigo para as crianças. 

A categoria “Situações de maior desgaste emocional dos técnicos”, centra-se nas 

situações que trazem maior sofrimento emocional aos técnicos, na intervenção em situações 

de perigo, emergindo duas subcategorias: uma que designamos “Relação com os diferentes 

atores” e outra que nomeamos “Situações de perigo para as crianças”. Relativamente à 

subcategoria “Relação com os diferentes atores”, verificamos que, embora em número 

reduzido, os participantes referem que se sentem mais desgastados com as formas de atuação 
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de outros técnicos, envolvidos nos processos de intervenção com crianças em situações de 

perigo: 

“O que mais me desgasta? Vai ficar admirada (pausa muito prolongada) Os 

restantes comissários.” (E2) 

“Estar à espera da boa vontade de um procurador que é o fim da linha, para decidir 

se é assim ou não, é um bocadinho desgastante porque nós continuamos preocupados 

com aquela situação.” (E3) 

Quanto à subcategoria “Situações de perigo das crianças”, esta reúne um conjunto de 

situações de perigo, enumeradas pelos técnicos, relacionadas com maus-tratos físicos, 

psicológicos, o abandono e a negligência de crianças, de acordo com os seguintes relatos: 

 “O abuso sexual mexe sempre connosco. Idealizar uma situação dessas é o 

que…pronto, não devia existir. São situações que aparecem mesmo dentro de casa e 

isso é o mais complicado. (…) Tive um processo, com uma jovem deficiente e 

realmente aquilo foi assim um bocadinho…fui até ao fim porque tinha de ir.” (E3) 

“A pedofilia e o espancamento, a agressividade. A negligencia também se sente…, 

mas é diferente. Tivemos aqui um caso de pedofilia muito mau e muito moroso para 

resolver.” (E5) 

“As agressões sexuais desgastam-me imenso.” (E6) 

 “Um processo de vítimas de abuso sexual. São casos… que para nós é o mais difícil 

de tratar. Para mim é o principal e o mais difícil de lidar.” (E7) 

O trabalho desenvolvido pelos técnicos que lidam com crianças em situação de 

perigo, tem impactos associados quer ao nível das situações de maus-tratos, quer inerentes ao 

próprio processo de intervenção. No nosso estudo, os participantes referiram quer situações 

de maus-tratos, quer a relação e formas de atuação dos diferentes técnicos que intervêm neste 
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âmbito, como sendo as situações mais desgastantes. De entre os maus-tratos referidos, as 

situações que envolvem abuso sexual de crianças, nomeadamente em contexto intrafamiliar, é 

o que parece trazer aos técnicos maior desgaste e sofrimento emocional. A revolta e a raiva 

que sentem em relação a esta forma de maus-tratos, são alguns dos sentimentos que estes 

técnicos vivenciam (Schek & Silva, 2018), e que consideram ser mais difícil de enfrentar e de 

agir (Araújo, 2002; Magalhães, 2010). Quer os abusos sexuais quer a negligência, originam 

nestes profissionais sentimentos de frustração, com os quais não estão preparados para lidar, 

e que pode afetar o auxílio que prestam às crianças vítimas (Schek & Silva, 2018). As 

maiores dificuldades sentidas pelos técnicos relacionam-se com pouca preparação que têm 

para lidar com estes acontecimentos, e a impossibilidade de encontrarem respostas claras e 

objetivas para os mesmos, gerando neles sensações de impotência relacionadas com o 

desfecho das situações (Nunes, Sarti, & Ohara, 2009; Schek & Silva, 2018). 

Conclusão 

Com o presente estudo pretendemos contribuir para a compreensão dos fatores que 

influenciam a tomada de decisão dos técnicos da CPCJ e a aplicação de medidas de 

intervenção, em situações de perigo. Após a sinalização à CPCJ de uma situação de perigo, 

em última instância, pode verificar-se a retirada de uma criança ou jovem às suas famílias e 

ser entregue aos cuidados de instituições, com o intuito de mais tarde regressar aos seus lares, 

o que nem sempre se verifica. Por isso, intervir no âmbito dos maus-tratos da criança ou do 

jovem deve implicar, necessariamente, uma abordagem inter e multidisciplinar, bem como 

vários atores com papéis distintos, em diferentes momentos do processo.  

Foi possível percebermos, através do nosso estudo, que as competências parentais 

valorizadas pelos técnicos são principalmente competências de ordem emocional e 

disciplinar. O equilíbrio da família e dos aspetos socioeconómicos foram também realçados 

pelos participantes, tendo sido salientado pela equipa restrita que os fatores que as 
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influenciam se enquadram no modelo ecológico do desenvolvimento humano. Por este 

motivo, apenas um maior apoio na melhoria das condições de vida de toda a sociedade, quer 

através da prevenção primária, secundária ou terciária, potenciará a proteção das crianças e 

dos jovens em situação de perigo, decorrentes das fragilidades das famílias acompanhadas 

pelas comissões de proteção. 

Além disso, verificamos que os sinais de perigo nas crianças, que os técnicos mais 

valorizam, são sinais de demissão parental que se refletem no comportamento dos filhos. De 

acordo com os relatos dos participantes percebemos também que intervir em situações de 

perigo acarreta desgaste e sofrimento emocional nos técnicos, nomeadamente quando as 

situações dizem respeito a abusos sexuais. Esta forma de maus-tratos foi mesmo referida 

pelos participantes como sendo a que também oferece maiores dificuldades quer ao nível do 

diagnóstico quer ao nível da intervenção. 

A capacitação dos profissionais, com papel fundamental na intervenção em situações 

de perigo, é tão mais importante quanto mais se verifica a necessidade de atender à 

complexidade dos contextos em que estas situações ocorrem, aos sentimentos que despertam 

nos técnicos e às implicações graves que podem trazer para o desenvolvimento e crescimento 

saudável das crianças ou dos jovens. Por isso, referimos a importância da formação técnica e 

das competências pessoais e profissionais nestes profissionais, como fatores de especial 

importância, que poderão contribuir para potenciar ou, na sua ausência, inibir a aplicação de 

medidas de intervenção eficazes.  

Tendo em vista a prevenção, em alguns casos e, em outros casos o não agravamento 

das situações de perigo, seria pertinente que estudos futuros abordassem a perspetiva de 

profissionais de Psicologia relativamente à intervenção com crianças vítimas de maus-tratos. 

Seria fundamental perceber a importância destes profissionais, nas diferentes etapas de uma 

sinalização, analisar de forma mais exaustiva os conhecimentos e ferramentas específicas que 
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possuem de avaliação e de intervenção e seu contributo que pode constituir um dos alicerces 

fundamentais neste contexto.  

Ao longo deste estudo deparamo-nos com algumas limitações. Em primeiro lugar o 

reduzido número de participantes, que muito embora não nos permita fazer generalizações 

relativas aos fatores que ajudam os técnicos na tomada de decisão, permitiu-nos perceber que, 

maioritariamente, as opiniões convergem. Seria interessante, em futuras investigações, 

abranger técnicos de outras regiões do país e estudar a influência das assimetrias entre zonas 

do interior e do litoral, com experiência em outros contextos e, consequentemente, com 

outras fragilidades nas intervenções que realizam. Para além disso, permitiria aprofundar o 

que neste estudo detetamos, de forma a serem desenvolvidas estratégias uniformes de 

intervenção e intercooperação institucional e que daí resulte uma melhor intervenção na área 

da proteção de crianças e jovens.  

Integrar nestas equipas técnicos de Psicologia, além dos benefícios para a intervenção 

com as crianças, poderá ser para os próprios técnicos um recurso que os ajude a ultrapassar as 

dificuldades inerentes ao processo em si, pela burocracia com que se deparam, pelas 

situações graves com que lidam e prevenir situações de burnout e esgotamento. Os 

profissionais de Psicologia que intervêm diretamente em situações de perigo são também 

muitas vezes chamados a constituir prova que sustente uma decisão judicial. Esta questão 

remete-nos para o lugar que a Psicologia ocupa e poderá ocupar de forma ainda mais 

pertinente, na defesa e na promoção dos direitos da criança. 

Seria pertinente a recolha de dados a elementos do sexo masculino para podermos 

compreender as diferentes perspetivas entre ambos os sexos, uma vez que no nosso estudo, os 

participantes eram todos do sexo feminino. Seria igualmente oportuno ter em conta que a 

desejabilidade social e profissional poderá ter influenciado as respostas dos participantes, 

uma vez que pretendemos aceder à sua experiência profissional subjetiva. 
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Consideramos que face ao exposto, os objetivos inicialmente traçados foram 

alcançados, uma vez que obtivemos resposta aos mesmos. Sendo esta uma realidade 

transversal a diversas áreas, seria pertinente reforçar o esforço e trabalho pluridisciplinar, que 

permita entender e adequar o papel de todos os profissionais envolvidos numa perspetiva 

preventiva e traçar o melhor caminho para diminuir estas situações de perigo nas crianças.  
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“No seu regresso à cidade, Buda encontrou-se com um transeunte que, 

impressionado pela luz e energia que aquele irradiava, o questionou:  

Você é um Deus? - Não, respondeu Buda. 

- Você é um santo? - Não, respondeu Buda, novamente. 

- Então, você é um príncipe? - Não, respondeu Buda sem parar de andar. - Só estou 

acordado. 

As entidades de primeira linha, as Comissões e os Tribunais têm de estar 

permanentemente acordadas pois essa é a sua luz, aquela que ilumina os casarios e vigia as 

crianças portuguesas ou aqui residentes no seu sono. E têm a sua porção de Poder na mão, 

mesmo trabalhando, algumas delas, com consensos e consentimentos bem expressos.  

Mas não tenhamos ilusões – o Poder só é necessário para fazer o Mal. E não 

esqueçam o principal – para fazer tudo o resto, muitas vezes, basta o AMOR! 

 

(e apago a luz)” 

 

Paulo Guerra  
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Anexo C 

Guião de Entrevista/Objetivos 

 

Quadro 7  

Objetivos de investigação e perguntas para a entrevista semiestruturada 

Objetivos Perguntas 

1. Compreender a vivência dos técnicos 

relativamente à cooperação 

interinstitucional 

1- Como perceciona a cooperação entre as 

entidades que colaboram com a CPCJ?  

2. Conhecer a aplicação dos meios de 

intervenção disponíveis para atender às 

necessidades das crianças  

2- De que forma acha que se aplicam às 

situações de perigo verificadas atualmente, 

os recursos humanos, legislativos e 

materiais existentes? 

3. Identificar os fatores que influenciam a 

intervenção dos técnicos nas situações de 

perigo 

3- Que fatores considera que podem 

influenciar a intervenção da CPCJ, nas 

situações de perigo? 

4. Conhecer as competências parentais 

mais valorizadas pelos técnicos e os 

fatores que influenciam o desempenho 

parental 

4- De acordo com a sua experiência, quais 

são as competências parentais que mais 

valoriza? 

5- Na sua perspetiva, que fatores 

influenciam o exercício das competências 

parentais?  

5. Identificar os indicadores de perigo em 

que se encontram as crianças que os 

técnicos mais valorizam  

6- De acordo com a sua experiência, a que 

conjunto de sinais está mais atento para 

identificar que uma criança se encontra em 

situação de perigo?  

6. Explorar quais os diagnósticos 

psicossociais mais desafiantes e as 

situações que trazem maior desgaste 

emocional aos técnicos 

7- De acordo com a sua experiência pessoal 

e profissional, quais as situações de perigo 

que trazem mais desafios ao nível da 

avaliação e da intervenção? 

8- De acordo com a sua experiência pessoal 

e profissional, em que situações se sente 

mais desgastado emocionalmente?  
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Anexo D 

Relatos das entrevistas 

Quadro 8 

Relatos das entrevistas  

Estudo 1 

Cooperação interinstitucional 

Fragilidades das ECMIJ 

E2- “Chamei a diretora de turma e a primeira coisa que fiz foi perguntar porque é que não sinalizou a situação mais cedo?” 

“Quando eu fiquei com o processo, porque achava que haveria ali mais alguma coisa que pudesse provocar o absentismo, quando eu o quis questionar ele…ia sair. E estou à espera de um novo representante.” 

“A perspetiva que eu tenho da escola é que eles… segundo o representante da escola, eles esgotam todo o caminho até chegar à CPCJ. Só ainda não consegui perceber como é que eles o esgotam (pausa). Sinalizar 

alguém por absentismo no fim do ano letivo, quando o aluno já tem absentismos desde o ano anterior…e iniciou há dois anos, a mim incomoda-me um bocado. Eles dizem que esgotam com contactos com os 

encarregados de educação, primeiro por carta, depois por telefone. Pronto… ainda não consegui perceber se eles têm sequer algum registo, como é que fazem.” 

E3- “Muitas vezes, a nível de médicos de família, se calhar notam o que poderia ser algum motivo de sinalização naquela criança, mas não vem a sinalização. Contrariamente aquilo que deveria ser, não temos tanta 

sinalização pelos médicos de família ou pela parte da saúde. O que nos leva a perguntar porquê? Porque se a escola dá conta que o menino não vai devidamente higienizado, não vai devidamente cuidado, no centro 

de saúde ou no médico de família essa parte não funciona bem. É um bocadinho descurada.” 

E4- “O que se tem verificado, eu pelo menos falo na minha experiência é que quem tem de atuar na primeira linha nem sempre faz o trabalho que tem que fazer.” 

“A escola por vezes nem sempre toma as medidas necessárias ou usa tudo aquilo que poderia usar e fazer todos os esforços, não esgota as possibilidades todas. (…) O que é que nós vamos fazer com um caso de 

absentismo escolar se ele foi para férias? Não vamos fazer nada. No próximo ano letivo? E quando vai ser sinalizado? No final do ano outra vez! E aí, o que é que nós vamos conseguir fazer? Voltamos a não conseguir 

fazer nada.” 

“A escola, por exemplo, se calhar já tem referência de um aluno desde o primeiro período escolar, tem absentismo escolar é assim, mas também não fez nada. Não fez nada., não sinalizou e nós acabamos por ficar 

assim um bocadinho de mãos e pés atados porque o que é que vamos fazer no final do ano? Não se pode fazer nada, não é?” 

“Por exemplo, no caso do absentismo escolar. É sinalizado para a Comissão por causa do absentismo. No entanto, a escola nem sempre toma as medidas necessárias ou usa tudo aquilo que poderia usar e fazer, todos 

os esforços, para que o absentismo deixe de ser. Não esgota as possibilidades todas.” 

E6- “Fazer o trabalho bem feito… no risco… se a primeira linha, se a segurança social trabalhasse naquele momento e isto é um exemplo, se a escola visse que a menina não traz um lanche…” 

E7- “Sabemos que há situações em que os médicos, por exemplo, não dão muita importância. E, se calhar, até são questões muito importantes.”  

“Sabemos que primeiro, a primeira linha tem que esgotar todas as alternativas e por vezes, sabemos que isso não acontece. É muito mais fácil chutar a bola, digamos assim. Vamos lá. Vamos terminar aqui e passar à 

2ª linha que será a CPCJ, certo?” 
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Fragilidades do Tribunal 

E1- “O tribunal até pode arquivar aquilo achando que não há risco nem perigo, porque o tribunal chega ali e nem está minimamente preocupado.” 

“As comissões falam e muitas vezes, nós já tivemos até…o tribunal não faz o trabalho de terreno, ou seja, eles não vão a casa.” 

E3- “Quando chega à parte do tribunal já notamos algumas dificuldades…não é um procedimento célere. Notamos que a resposta de urgência, por vezes, não é tão rápida quanto o desejado.” 

“O tribunal, a burocracia do tribunal, à espera de notificações daqui, à espera de notificações dali (…) aquela jovem perdeu-se naquele tempo enquanto não houve decisão. (…) Penso que era essencial o tribunal ter 

em conta todo o procedimento e todo o processo feito na Comissão.” 

“As comissões, apesar de não terem informação do tribunal, vão sabendo no terreno o que é que se passa com aqueles jovens ou com aquela criança e sabem efetivamente que… que não há resposta célere para o 

processo.” 

“Nós temos processos que estão às vezes três anos na Comissão, têm vários relatórios de acompanhamento, relatórios desde o médico de família, à segurança social, à própria escola, portanto, todo o processo está 

montado para isso e, muitas vezes o tribunal cinge-se aos factos que lhe apresentam no momento. São aqueles factos que são importantes, é aquilo que se consegue provar no tribunal e, portanto, é isso que conta e 

muitas vezes esquece-se todo o trabalho que está feito para trás, com as próprias famílias.”  

“Numa situação de urgência, por exemplo, em que há necessidade de retirar uma criança do seio familiar, nem sempre o tribunal dá uma resposta rápida.” 

“Nós vemos que há jovens que estão em risco de se prostituírem, por exemplo, fazer um aviso destes e ser levado com negligência, é grave. Portanto, não se tomarem medidas urgentes. Voltamos à informação que é 

tida ou não tida em conta.” 

“Depois também há outros procedimentos que nós às vezes entendemos que devem ir para o tribunal e não têm o procedimento normal.”  

E4- “O Ministério Público não pede opinião a ninguém. Toma as decisões.” 

“Os tribunais sim, precisávamos que as decisões fossem tomadas de forma mais célere. As situações que são enviadas para o Ministério Público e que sinalizamos como muito urgentes, para ter uma resposta em 

tempo útil e, por vezes, o tribunal…” 

E5- “São processos que, em tribunal, deveriam ser mais rápidos. Há muita lentidão e, os responsáveis pela parte jurídica, por vezes, não avaliam bem as situações.” 

Mediante os casos e a morosidade que eles têm muitas vezes em serem resolvidos, falha em várias coisas (…) o que é certo é que sabemos que os processos são morosos e que por vezes, nem serão bem aplicadas 

também, portanto as medidas que eles tomam…não serão as melhores.” 

“Realmente além de serem morosas não devem ser analisadas como devem…eu dei conta, estive ao corrente de alguns processos em que realmente isso se verificou e fiquei chocada.” 

“Porque…os factos vão relatados, vai tudo escrito com relatórios, como deve ser senão pediriam mais informações (…) Há dias, no próprio oficio, sinalizamos duas ou três frases com receio de que o processo não 

seja bem lido e a sensação que nos dá é que, se calhar, não leem devidamente os relatórios com a informação que vai. Porque, se lessem, talvez tivessem mais cuidado na rapidez com que resolvem os problemas e na 

forma como também depois decidem sobre a vida das crianças.” 

“Tivemos um caso de pedofilia…é muito aborrecido ver que…quem de direito não liga muito a estes casos, a coisas tão graves. Como é que isto passa?.... Acho que há que dar prioridade aquilo que tem que se dar 

prioridade. Pôr tudo de lado (…) quando nós temos estes processos com estas evidências, acho que é largar tudo.” 

E7- “Com o tribunal, o que me tenho vindo a aperceber é que o processo, de certa forma, pára.”  

“Se houvesse colaboração, entre o Procurador do Ministério Público e connosco, se calhar era um bom sinal.” 

Adequação dos meios de intervenção 

Recursos humanos insuficientes 
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E3- “Não, de todo. Não se adequam.” 

E4- Não estão de todo adequados. Os recursos humanos é o que temos, não é? Obviamente que é assim, numa Comissão, os técnicos sim, estão lá, mas por vezes nem sempre são os mais adequados.”  

E7- “É assim, pelo que se ouve dizer, há falta de recursos humanos, há falta de procuradores e não há forma de se dar uma resposta rápida a todos os processos, não é?” 

Legislação desadequada 

E1- “Em relação às problemáticas, de uma forma geral, estão lá mais ou menos. Estão, mais ou menos, assim numa visão um bocadinho mais global não é, depois como tudo nós temos de…” 

“Em termos de legislação, pronto ainda haveria se calhar algumas situações, pronto, a nossa legislação apesar de já ter sido alterada e reformulada, continua ainda com algumas…fragilidades.” 

“Aqui a única situação que nós temos vindo a debater em relação às leis é que deveria existir (…) uma articulação com o Ministério Público. Ou seja, haver linhas orientadoras de como é que as Comissões trabalham 

com os tribunais (…) linhas orientadoras de como é que se deve processar em determinadas situações…” 

E2- “A cooperação com o tribunal, até ao momento, das situações que têm passado… deixa muito a desejar.” 

E3- “Esta estrutura que há da lei de proteção de crianças e jovens e do tribunal, quando é preciso, até em pequenas coisas que se conseguia resolver o processo com muito mais celeridade, falha.” 

E4- “Não, não responde.” 

E5- “Realço a parte jurídica (pausa prolongada). Que seja revista e que seja bem aplicada com a sua…digamos, com a responsabilidade que tem no processo. Acho que esta parte é essencial.” 

“Não, é muito complexa e além de ser muito complexa acho que não…devia ser mais prática. É o mal das leis, têm muitas palavras bonitas, mas que aplicadas…não resultam. Há que fazer as coisas simples. O mais 

acessível a todos.” 

“O que é mais fácil e mais acessível é como transparecer da lei ou a aplicação da lei, deve ser feito para ser entendível por todos. Acho que devia ser. Deve ser pelo menos pela grande maioria, nestes temas mais 

sensíveis. Porque não podemos vulgarizar as coisas quando nem toda a gente tem acesso a elas ou pode ter um entendimento preciso.” 

E6- “As crianças que estão em perigo… há um fosso aqui entre o perigo e o risco e nunca sabemos muito bem…” 

E7- “Talvez não…talvez haja um caminho e uma alteração a fazer, não é, a essa, a essa…à lei. Tem evoluído muito, tem (…) temos feito um grande caminho. (…) Agora, provavelmente, se calhar, tem que haver 

uma…cada vez mais, uma evolução. Denotam-se falhas e depois realmente não temos em conta o superior interesse da criança, não é, mas outro tipo de situações…” 

“Como é que se põe uma criança exposta a um agressor, a um pai que bateu na mãe. Se é um agressor, à partida, será em todas as situações. Por vezes, quem faz a lei…por vezes não, quase sempre, só tem a parte 

teórica. E muitas vezes quem toma este tipo de decisões são pessoas que nunca passaram dificuldades.” 

“Como é que às vezes se toma uma decisão que muitas vezes é baseada em outros países, com outras culturas…não, não faz sentido (…) realmente há situações em que não estamos a ter em conta o superior interesse 

da criança. Às vezes a legislação não responde a isto.” 

Necessidade de recursos formativos e materiais 

E1- “Vou para uma área, não tenho…como hei de dizer, não tenho (pausa) não sou especialista. Não é preciso ter nenhuma especialização?…. É preciso ter.” 

“…A questão da violência doméstica é assim (…) é assim, nós sabemos como devemos atuar, quais as entidades para onde devemos encaminhar, mas depois, como é que nós devemos reagir perante uma situação, 

como é que, enquanto técnicos de uma comissão restrita, atuamos numa situação destas?” 

“Perceber qual é o verdadeiro impacto na vida tanto da pessoa como da criança que vive…onde é que essa criança ficou, ficou marcada? Portanto há aqui algumas lacunas…que existem (…) ainda precisávamos de 

haver pronto, formações específicas ou mais vocacionadas para determinadas áreas.” 

“É a questão da formação de que falava há pouco e que é importante. De como é que se trabalha com estas famílias.” 

E5- “É certo que os juízes têm que ter uma preparação prévia para julgar qualquer tipo de sinalizações.” 
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Fatores que condicionam a intervenção dos técnicos nas situações de perigo 

Perfil dos técnicos 

E1- “O técnico deve chegar com a ideia de estou aqui para ajudar, estou aqui para melhorar. Pronto, aqui a única coisa é esta questão do perfil.” 

E3- “Depende de quem está nas Comissões, de facto. Porque quem ajuda nas Comissões, quem colabora e quem vai às famílias, também tem muito peso nesta visão, digamos assim, exterior das pessoas.” 

E4- “Fazemos um trabalho muito de equipa. O problema é que nem toda a gente sabe trabalhar em equipa. É o que acontece.” 

“Imagine que é um cidadão eleitor, por exemplo, que não tem habilitações (…)  há ferramentas que são indispensáveis e que não estão disponíveis para eles (…) depois, por vezes, se calhar não têm este apoio e se 

calhar as decisões não são as mais assertivas.” 

E6- “Depende do técnico que faz acompanhamento à família (…) Muitas vezes isto condiciona o processo de intervenção. Eu só estou a falar assim porque estou de porta fechada.” 

“Se é uma pessoa que se interessa por perceber o meio onde trabalha (…) se conhece o meio, se é sensível, se é preocupado, se tem uma boa relação no ambiente, na comunidade escolar e não só, na comunidade 

educativa, em geral. Há uma série de critérios que têm de ser cumpridos.” 

“Os procedimentos, aí vai muito da experiência do técnico, a experiência vai muito de encontro com a formação da pessoa, de raiz também, se é ligada à área daqui ou daqui…” 

Atuação das diferentes entidades 

E2- Chamei a diretora de turma e a primeira coisa que eu fiz foi marcar com a diretora de turma e a primeira pergunta que lhe fiz foi porque é que não sinalizou a situação mais cedo? (…) Sinalizar alguém por 

absentismo no fim do ano letivo quando o aluno já tem absentismos desde o ano passado e iniciou há dois anos, a mim incomoda-me um bocado.” 

“A nível de escola é de bradar aos céus … são poucas as escolas que abrem as portas. Temos escolas muito fechadas. (…) A escola pode ser uma boa aliada, mas…basta haver ali um confrontozinho ou eles acharem 

que estão a ser postos em causa, para inverterem o processo completamente e pronto. Obriga-nos a nós Comissão, a ter outra postura e não era preciso.” 

“Os agregados condicionam? Condicionam, mais onde estão inseridos. Por isso não os podemos culpabilizar porque temos de ser nós a trabalhar. Portanto… são as próprias instituições.” 

“Quando fiquei com o processo, achava que haveria ali mais alguma coisa que pudesse provocar o absentismo. Quando eu o quis questionar ele…ia sair. E estou à espera de um novo representante. (…) Porque é 

preciso desmontar o absentismo. O que para eles é absentismo, para mim não é.”  

“Não devemos dar leveza às coisas (…) estou a deitar mãos à cabeça a dizer ai minha nossa, estão a ser reabertos novamente. Ou seja, processos que foram encerrados. Isto leva-me a pensar, há leveza. Dá-se leveza 

às coisas. Ok, por enquanto encerra-se e depois, se for preciso abre-se outra vez (pausa) …. Eu tenho-me aguentado. Tenho-me aguentado…, mas não sei…não sei até quando porque eles agora vão começar a reabrir 

outra vez e vamos ter que ver…porque é que estes processos estão a ser novamente reabertos.” 

E3- “Muitas vezes, a intervenção jurista, ou de um advogado ou de outras pessoas no processo… vamos voltar outra vez aos divórcios, é aquilo que vai estragar um bocadinho o trabalho que a Comissão está a tentar 

fazer. Porque vem para acompanhar, não vem para ajudar.” 

“Quando chega o advogado e diz o meu cliente não diz nada, não assina nada, isto assim vai para tribunal, aqui não se decide nada pronto e aí o processo morre. Nem dá para fazer nada, portanto, nem chegam a saber 

efetivamente qual foi o problema que os levou ali. O processo vai para tribunal e no tribunal é onde surgem os conflitos todos e mais alguns.” 

E4- “Ou o procurador está de férias ou tem outros casos para resolver, ou está muito ocupado ou por vezes até porque pronto… não sei. É como todos, isto há bons profissionais e maus profissionais, não é? (…) Não 

vou dizer que todas as comarcas do tribunal funcionam da mesma forma, não é? E que nem todos tomam as decisões com a brevidade que lhes é exigida, mas tem a ver com o procurador que estiver, sem dúvida 

alguma.” 

“O que é que nós vamos fazer com um caso de absentismo escolar, se ele foi para férias? Não vamos fazer nada. No próximo ano letivo? E quando vai ser sinalizado? No final do ano outra vez. E aí, o que é que nós 

vamos conseguir fazer? Voltamos a não conseguir fazer nada!” 
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“Se a escola já tem conhecimento de um aluno desde o primeiro período escolar com absentismo…não fez nada. Também não sinalizou e nós acabamos por ficar assim um bocadinho de mãos e pés atados porque, o 

que é que nós vamos fazer no final do ano? Não se pode fazer nada, não é? 

E6- “O problema é o sistema e a seleção que é feita desses técnicos.” 

Colaboração das famílias 

E2- “Eu tive que ameaçar a senhora pelo telefone, tive mesmo que a ameaçar…acho que despertou reação neles. Eu ali não tinha 

outra hipótese. É que não tinha outra hipótese (…) é um pai que está completamente out…completamente. Não trabalha, não…e a senhora está com problemas. Eu depois fiquei com a consciência pesada porque eu 

sei que ela está com problemas. Mas foi a única forma de mexer e de o rapaz me botar pernas ao caminho.” 

“Depois fiquei…como lhe digo…, mas não adianta, não tinha mesmo hipótese. Não tinha mesmo hipótese. Em relação ao pai, se tiver de o abanar, abano, eles têm que reagir.” 

E3- “Nos casos de divórcio, em que se esquecem de que efetivamente estão ali crianças que não têm nada a ver com a separação e nessas situações a responsabilização dos pais pela CPCJ torna-se mais complicada. 

Porque como é que vamos dizer aquelas pessoas que, independentemente de se terem divorciado continuam ali crianças que têm de ser protegidas e têm de ser cuidadas?” 

“É muito complicado intervirmos com alguém que não assume que tem um problema e parte tudo daí.” 

E4- “Tem de haver um esforço muito grande logo na primeira entrevista, digamos assim, que é o consentimento, para a pessoa começar…a andar.” 

“Há aquele tipo em que a gente tem de dar muita volta, muita volta, muita volta ao assunto (…) Há aqueles que têm um objetivo e dão o consentimento no sentido de satisfazer o próprio interesse. No caso, por 

exemplo, das famílias desestruturadas que acham ai agora vou-me revoltar e fazer a cama à mãe, agora é que vou resolver o assunto, como nos casos de violência doméstica ou de famílias em divórcio.” 

“E vou-lhe dizer só uma coisa que eu odeio e fico mesmo frustrada, é quando me sinto enganada pela família. Quando estou a tentar fazer o melhor por aquela criança e me são omitidos factos que poderiam ser 

importantes e que podiam ajudar.” 

“Eles têm consciência disso? Olhe há situações em que a gente está a dizer que aquela criança vai ser institucionalizada…ó (sinal de desinteresse) eles não percebem a dimensão disso…o alcance destas palavras. Para 

mim é gravíssimo. Gravíssimo (alteração do tom). Porque esgotamos as alternativas e aquela família não fez nada para que mudasse.” 

“E acham que ser institucionalizado… ah isto é uma coisa banal ou então acham sempre que isso pode não acontecer (…) não percebem e no caso de institucionalizar uma criança, só quando elas estiverem com a 

mala na porta é que eles vão perceber, às vezes, ou com a GNR.” 

E5- “Em relação às famílias, há casos mais fáceis, há casos mais difíceis, há pessoas que compreendem melhor outras que não querem compreender (…) realmente não aceitam e há pessoas que são mais difíceis de 

convencer dos problemas.” 

E6- “(risos) Da experiência que tenho, vou ser assim nua e crua…depende do tipo de família.”  

E7- “As pessoas não colaboram por iniciativa própria, porque querem mesmo colabora e…lá está, não vêm perigo, nem risco.” 

Estereótipos com a CPCJ 

E1- “A comunicação social, por norma, numa situação que possa trazer audiência, que possa trazer grande popularidade aí as pessoas gostam (…) se for uma notícia boa, olhe… ahhh…hmmm…pronto, desvalorizam. 

Mas se for uma notícia menos boa as pessoas ficam, são capazes de perguntar, de fazerem juízos de valor, sem perceber o que está ali.” 

E3- “Eu acho que conforme há o tabu que nós falamos em relação aos psicólogos, a mesma coisa, o tabu em relação à Comissão. E quando se intervém…a Comissão vem só para tirar os filhos, pronto.” 

“Foi realizada uma ação de sensibilização na comunidade daquilo que era a Comissão e para que servia. E conseguimos fazer algum trabalho. Portanto, nós vimos que efetivamente começaram a perceber que a CPCJ 

não era o bicho papão das crianças, mas que era um meio de ajudar a resolver alguns problemas, até problemas que nem passariam de uma simples comunicação. (…) Porque é que não deixam, não é? Talvez tenha a 

ver com o estigma.” 
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E4- “…apesar da Comissão ter uma imagem um bocadinho desgastada, que a comunicação social de alguma forma ajuda a denegrir um bocadinho a imagem das comissões, as pessoas, quando recebem uma carta da 

Comissão a convocar só para vir aqui a uma entrevista, as pessoas ficam alarmadíssimas, assustadíssimas.” 

“Para já a primeira pergunta, mas vão-me retirar os meus filhos? É assim, que os pais olham para nós, a sociedade. (…) Realmente a maior problemática é fazer chegar uma mensagem positiva do papel das Comissões. 

(…) Tudo o que vem da Comissão…ninguém quer, ninguém vai. Porquê?’’ 

“A Comissão, ai esses gajos tiram, esses gajos…desculpe-me o termo, mas é mesmo assim. (…) Isto pode condicionar a nossa intervenção com as famílias, sem dúvida alguma. Isto é muito condicionante da nossa 

intervenção. (…) Não é uma Comissão aqui e outra ali que vai desfazer esta imagem negativa que existe.” 

“Quando se manda um caso para o Ministério Público os pais dizem, ai as técnicas é que são isto e aquilo porque mandaram o caso para o tribunal.” 

E5- “É certo que há algumas críticas negativas, algumas terão fundamento ou não.” 

E7- “Quando se ouve falar em CPCJ, quando chega uma carta a casa, por exemplo, a solicitar a colaboração ou que a gente queira ouvir ou entrevistar os pais ou tudo isso, eles vêm porquê?...Por causa do tribunal, 

porque têm medo do tribunal. Porque pensam logo que lhes vão retirar as crianças e não é assim. Mas…esse é o medo.” 

“O que eles têm medo é de quê? Que lhe retirem as crianças. Isso é o principal medo.” 

Necessidade de autonomia da CPCJ 

E1- “A comissão sem o consentimento, sem a recolha e autorização dos progenitores ou a não oposição do jovem quando já tem 12 anos ou mais, é que pode trabalhar e intervir. Se não tiver, não temos essa 

competência.” 

E3- “Estamos sempre aqui dependentes de que, venha…nós sabemos que o problema está ali e que o problema tem de ser resolvido ali.” 

“Estarmos à espera de outras entidades para chegarem à mesma conclusão que nós… vamos perder tempo. (…) Estarmos à espera da boa vontade de um procurador, que é o fim da linha, para decidir se é assim ou 

não, é também um bocadinho desgastante porque nós continuamos preocupados com aquela situação, porque estamos no terreno.” 

“A CPCJ não tem autonomia nem autoridade para impor o tratamento a um pai alcoólico (…) nós temos que mandar para o tribunal e depois o tribunal é que vai decidir. (…) Mas nós temos outras medidas que podem 

ser aplicadas ao jovem sem remeter para o tribunal, porque os casos de remessa para o tribunal são muito específicos.” 

“Poderia haver uma, digamos assim, uma liberdade de ação da Comissão para, lá está, com a interação com o tribunal dizer assim nós temos que aplicar isto, o pai de boa vontade não vai.” 

“Jovens em risco de se prostituírem (…) e se nós nos apercebemos disso e se vemos que há uma incapacidade dos progenitores ou os progenitores deixam andar, quer dizer, nós depois não conseguimos intervir e 

mandamos isso para uma instância maior e fica por isso mesmo, é um bocadinho desgastante, não é. Portanto eu acho que devia, eu acho que aqui devia haver assim um bocadinho mais de autonomia sim.” 

E5- “Apoiar um pouco mais ou antes, lutar (ênfase) para que os devidos organismos incluíssem a CPCJ de outra forma na sociedade.” 

Sensibilidade dos diferentes atores 

E1- “Depende muitas vezes do tribunal, depende da sensibilidade do procurador que estiver ali.” 

“Temos de ser pessoas com alguma sensibilidade e vir aqui com espírito de missão. Ou seja, tentar dar o melhor que nós temos para dar e saber que não sabemos tudo…” 

“Eu iria dizer que depende do procurador que estiver no Ministério Publico. E isto, posso quase afirmar que é transversal a todas as comissões.” 

E2- “Tem muito a ver com a sensibilidade dos procuradores. Neste momento, o que está ali não colabora, deveria participar mais, deveria ir mais, aliás era a obrigação dele estar mais presente junto da Comissão, mas 

isso não acontece… desvaloriza um bocadinho, desvaloriza. Não tem sensibilidade para a matéria.” 

E3- “Poderá haver magistrados que vejam isto de outra maneira e, portanto, isto do tribunal tem a ver com a sensibilidade de quem está a analisar o processo, de quem vê as realidades que temos e realmente o perigo 

que pode haver e com a preocupação que tem em dar prioridade ou não a este tipo de processos” 
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“Para entrar nesse campo é preciso ter muito tato para conseguir falar com aquela criança ou com aquele jovem, para perceber o que é que se passa. Mais do que uma questão de formação será uma questão de 

sensibilidade do próprio técnico, para conseguir falar e chegar a essa questão.” 

“Um processo que vai da Comissão para o tribunal é porque já teve um procedimento que não se conseguiu e é preciso uma decisão urgente, o que muitas vezes não acontece. Portanto, depende da sensibilidade de 

quem está, do procurador que está.” 

E4- “É fundamental a gente trabalhar com um técnico que realmente consegue ter a sensibilidade que eu tenho e pense de alguma forma… tem de ser, tem que ter uma opinião e tem que ser sensível aos mínimos 

pormenores.” 

Não vou dizer que se calhar todas as comarcas do tribunal funcionam da mesma forma, não é, e que nem todos tomam as decisões com a brevidade que lhes é exigida, tem a ver com o procurador que estiver, sem 

dúvida. Sem dúvida alguma.” 

E5- “A formação tê-la-ão com certeza, o problema é que talvez a formação não lhes tenha dado essa sensibilidade.” 

E6- “Se houver sensibilidade da primeira linha, se houver elementos que trabalhem…estamos a falar da parte de um ser humano olhar para outro ser humano.” 

Qualidade da informação recebida 

E3- “A nível realmente da parte da saúde é onde há mais, onde verificamos mais fragilidades. Quando é solicitado o relatório, vem o relatório, mas um relatório simples: a criança vai às consultas, faz isto, faz aquilo. 

Mas não vem aquele relatório que se calhar seria uma mais valia para a Comissão.” 

“Há situações que nos chegam e são exageradas. (…) Principalmente nos casos de divórcio, de progenitores que vão fazer queixa do pai ou da mãe.” 

E4- “Vem a queixa, um anónimo, um pai que fez queixa da mãe ou a mãe que fez queixa do pai. Uma queixa que veio da GNR porque houve um caso de violência doméstica (…) a informação é muito parca. Muito…a 

gente não tem qualquer… (para mim, a sinalização ainda são meras especulações.”   

E5- “Não é sinalizar por sinalizar (…) a informação que nos chega aqui, nós às vezes começamos a andar no escuro. (…) Se viesse uma informação mais precisa, era tudo mais célere. Essa informação não chega 

como deveria, acabava por poupar o tempo da Comissão e poupava principalmente o sofrimento da criança, se realmente está em perigo.” 

“Por vezes, também se levantam problemas onde se calhar não os há. E aí também é grave (pausa). Ou não os há, ou pelo menos as pessoas não têm consciência do que estão a fazer. A tal análise profunda que se 

deve fazer das situações. Acho que a análise, o diagnóstico é muito importante.” 

“As informações, muitas das vezes, são muito superficiais. Muito superficiais.” 

E6- “As denuncias anónimas… deveria haver registo nas entidades, embora esse registo não fosse acessível ao exterior. Porque não se faz de ânimo leve. As coisas têm de ser muito bem avaliadas. (…) Divulgar para 

o exterior não, mas tem de se responsabilizar a pessoa.” 

“A mãe se calhar foi à primeira reunião (…) apercebeu-se que na primeira reunião disseram que davam o leite na escola (…) e anda ali o professor um mês a… fazer mau juízo, porque às vezes o professor pode 

pensar: não trouxe o pequeno almoço, vamos sinalizar. (…) Estamos a falar da precipitação das sinalizações, que têm que ser muito bem ponderadas.” 

“Ou seja, eles têm que (pausa) não é só dizer: a mãe, a mãe não lhe envia, não me manda o pequeno almoço para a escola. (…) Aparece isto e depois vem a segurança social a seguir, faz um relatório (pausa) e no 

relatório aparece o mesmo. E eu pergunto, quem é que fez isto?” 

E7- “Às vezes sabemos que vem uma sinalização e se calhar, não é perigo, é risco (…) hoje em dia, se calhar, estamos todos atentos, mas precisamos de estar mais. Se calhar, em alguns casos, depois também lá está, 

às vezes, um exagero e depois cabe aos técnicos avaliarem se isso faz sentido, se não faz sentido.” 
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Estudo 2 

Competências parentais valorizadas 

Competências educacionais e emocionais 

E1- “Ser pai ou ser mãe, eu costumo dizer que há aqui duas coisas essenciais, que devem ter. Tem que haver, por parte dos pais regras, portanto, tem que haver a parte onde o pai é a figura dura, ou seja, há regras, há 

limites e depois a parte dos afetos. Ou seja…nós não podemos ter um pai demasiado, com demasiadas regras e a criança não tem afetos porque também está a ser privada de algo essencial que é sentir que é amado…e 

também não podemos ter onde não há regras e depois há muito afeto, muito…e deixa-se fazer a criança o que ela quer e pronto. Tem de haver regras e tem de haver amor. Tem de haver este… este equilíbrio entre 

estes dois, digamos assim, entre estes dois pólos.” 

“A questão de educar os filhos com regras e haver esta parte dos afetos. E quando digo esta parte dos afetos não é só abraçá-los. É ouvi-los. Conversar com eles, ou seja, dar-lhes o pouco tempo que eles têm, que os 

pais têm pouco tempo, mas que o pouco tempo livre que eles têm para passar com os filhos que seja tempo de qualidade.” 

E4- “Os pais têm que saber educar, têm que perceber que amor e regras podem andar de mãos dadas. Têm de andar (…) os pais acham que a imposição de regras, às vezes é dar menos amor. E não, não é nada disso. 

As regras podem ser dadas com amor.” 

“Porque se as regras não forem criadas a partir da infância, não é, quando eles ainda têm uma idade de 3 / 4 anos (…) eu tento incutir logo (…) quando chega o momento certo é que lhe digo podes escolher (…) e ela 

aprendeu que comigo, não vai para ali e pede tudo e leva tudo no cesto. São as regras. E não lhe dou menos amor por causa disso.” 

E5- “Falamos de regras e de amor que acho que são duas coisas muito essenciais e que ligam perfeitamente.” 

E6- “As regras que eles querem, que eles trabalham com a família para impor, entre aspas, não impor…, mas apresentar…pão e educação, presentar à criança (…) congruência entre os papeis do pai e da mãe.” 

E7- “Olhe, por exemplo, das mais importantes é saber orientar. Os pais têm que ter a capacidade para orientar os filhos, para impor regras, regras é o principal (…) E isso, eu acho que é a principal competência que 

os pais deveriam ter.” 

Equilíbrio familiar e socioeconómico 

E2 – “O quererem o melhor para os filhos…não quererem que eles passem pelas necessidades que eles passaram…tentarem dar-lhes o que eles podem.” 

E3- “A nível de cuidados da criança não é, portanto eu penso que as competências são essencialmente as de partilha, no âmbito do agregado. Portanto é preciso perceber que tanto o pai como a mãe têm obrigações 

com aquela criança, têm direitos e têm deveres (…) o direito é da criança e o dever é dos pais, de cuidar dela.” 

E4- “Agora, também tenho que ter a estrutura familiar que me ajude a ir onde eu quero, não é?” 

E5- “Há que haver um equilíbrio em tudo e eu acho que nas famílias, é importante que a família seja equilibrada acima de tudo. Equilibrada entre os pais, os pais ou avós, se existirem avós, porque os avós também 

são um pilar muito importante.” 

E6- “A formação de cada um, porque é muito importante (…) quando se diz a escolaridade obrigatória agora é até não sei quê, quando se fala em escolaridade não é por acaso, ela é obrigatória porque…é por algum 

motivo.”   

“A formação é muito importante e não podemos alhear-nos dela. Quando vamos atuar nestas famílias, nós a primeira coisa a detetar e vamos ver o que é que aqui podemos, afinal nesta família, que recursos é que eles 

têm.” 

“Estamos a falar de olhar para aquela família num contexto, num dia a dia e nas coisas mais básicas, basta a forma como se calhar estão a dialogar um com o outro.” 

Fatores que influenciam as competências parentais 
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Fatores ontossistémicos 

E2 - “O que é que condiciona? (pausa) Os pais…primeiro quererem ser aquilo que não são. Tentarem ser o que o vizinho é o que… o pai do amigo é. Não. Deviam ser eles. Criarem espectativas relativamente aos 

filhos sem perceberem se eles conseguem dar, conseguem responder…porque às vezes isso não acontece e às vezes não são as espectativas das próprias crianças.” 

“Condiciona muito as espectativas que eles colocam e depois há uma coisa eu não quero que ele seja igual a mim. Isso por um lado é bom, por outro acaba por prejudicá-los. Às vezes acaba por prejudicá-los. O dar 

em excesso, estraga-os.” 

“Nós estamos a criar jovens egoístas. Completamente egoístas…não olham a meios para atingir fins (…) e agora está cada vez pior. Completamente. Isto vai chegar a uma altura que vai bater na trave…completamente. 

É como se tivéssemos problemas atuais com soluções antigas…não dá (pausa / respiração profunda) nem sei se conseguiremos…tínhamos de reinventar o sistema. Completamente.” 

“…jovens que obrigam os pais a um esforço…que eu nunca…que eu nunca imaginei que poderia existir. Mas eles tentam satisfazer as necessidades dos filhos a todos os níveis (…) os filhos estão constantemente a 

pedir, a pedir, a pedir, a pedir e os próprios filhos não têm noção de que os pais só podem ir até ali.” 

E3 - “Acho que o que condiciona mais é realmente a fase emocional dos pais. Emocionalmente, se não estão bem com eles, se não estão bem consciencializados daquilo que têm que fazer, logicamente não vão 

conseguir transpor para as crianças essa estabilidade” 

“Se a pessoa emocionalmente não está bem, não conseguiu gerir esse conflito interno que tem, vai transpor isso para a criança.” 

E4 – “O problema é que os miúdos hoje em dia exigem coisas diferentes, muitas vezes, porque os pais os habituaram percebe?” 

“…a principal problemática da parentalidade dos pais não conseguirem é, um pai hoje em dia, não saber distinguir o que é um sim e o que é um não. E que quando diz um não, está a educar, percebe? O pai não sabe, 

não sabe, os pais hoje em dia não sabem.” 

“Dar o apoio necessário aos pais para que eles aprendam a educar, que eles não sabem educar.” 

E7- “E é o que eu acho que falta às famílias de hoje em dia (…) o que acontece hoje em dia é, e para mim o principal problema é, os pais não saberem dizer não. Não se consegue.” 

“Começa desde que eles são pequeninos não é, se não existem competências parentais para os orientar e educar, eles podem provavelmente seguir outros caminhos e…que depois é difícil desprenderem-se durante a 

vida toda desses caminhos.” 

Fatores microssistémicos 

E1- “As regras e limites têm que ser impostos pelos pais, não são as crianças que decidem como querem (…) muitas vezes nós temos muito cedo pais que já mostram essa dificuldade, porque não sei como hei de 

fazer, porque ele não quer estar sentado à mesa ou não quer ouvir.” 

“São pais preocupados até dão amor, mas nunca colocaram o que nós chamamos as regras e os limites. E o acompanhamento desses pais tem de ser de forma regular.” 

E3- “Essencialmente nas questões do divórcio, aliás, a maior parte dos perigos e dos riscos das crianças surgem em situações de desentendimentos entre os pais. Portanto isto aqui são os divórcios que levam a que a 

criança deixe de ter os seus direitos e passe a ser um direito dos pais.”  

“Como é que um pai ou uma mãe, pronto, como é que um progenitor durante o casamento não sai com os filhos, não passeia com os filhos, não brinca com os filhos e depois vai fazer isso depois de um divórcio? Não 

vai. Portanto é isto que é preciso ver (…)” 

“Nas situações de risco, eu sou totalmente contra a imposição das residências alternadas. Porque é assim, eu não sei se a criança vai ter estabilidade. Tem de se averiguar a melhor solução para aquela família, para 

aquela criança, para aquilo a que está habituada. Se há uma situação de risco, de um dos progenitores que bate no outro progenitor e que a criança assiste, essa situação vai-se perpetuar também. Seja companheiro 

aquele, ou seja outro companheiro. Na questão dos divórcios eu acho que é a mesma coisa porque um agressor não deixa de ser agressor só porque se divorcia. Continua a ser agressor.” 
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“No caso de residências alternadas impostas e com crianças em risco, não se pensa nestas crianças, pensa-se nos direitos dos pais, voltando ao mesmo. (…) Nas situações de perigo e de risco, essas crianças, se já 

foram acompanhadas por algum tipo de perigo não é, tentar acompanhá-las pelo menos até ao momento em que se faz esse luto da separação. E perceber como é que aquilo funciona.” 

E4- “O contexto familiar é tudo (…) O que é que acontece, eu, aquela criança vê os pais a vida toda a berrar, se calhar até o pai a bater na mãe e mais tarde ele vai usar aquilo também como defesa (…) e como 

aprendeu aquilo, vai-se defender com aquilo.” 

“Os miúdos hoje em dia exigem coisas diferentes, muitas vezes porque os pais os habituaram, percebe (risos). Os próprios pais fomentam isso.” 

“Em casos de famílias em que os pais estão separados ou não estão separados (…) eles não percebem que um lar infeliz traz tantas, tantas, tantas, depois tantas consequências para a vida futura de uma criança.” 

“Os pais estão desgastados com aquele relacionamento que não os vai levar a lado nenhum, que está mais do que roto, desculpe-me o termo (…) um filho mesmo ali e os pais não conseguem deitar-lhe a mão, porque 

estão preocupados com aquilo que não tem a ver com o filho (…)” 

“Por vezes sinto-me usada até porque eu já tive uma situação em que, imagine, a dificuldade de diálogo é tão difícil, por exemplo, entre avós, pais e netos, porque a mãe e o pai não permitem o contacto dos netos com 

os avós, querem o melhor para eles não é, mas que há questões familiares ali mal resolvidas em que a dificuldade de diálogo é tal que temos que ser nós a servir de intermediários, para reunir pais e filhos.” 

“Quando os pais não funcionam, quando as famílias não funcionam bem, portanto, é tudo em cadeia.” 

“As pessoas acabam por mergulhar, é a questão das dívidas, é a questão de muitos fatores que por vezes criam conflitos familiares e as crianças estão no seio disso.” 

E6- “Ás vezes até o meio familiar é disfuncional (…) numa casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E quando se fala em pão, não é só pão para comer porque não há dinheiro, às vezes não há é 

cabeça para geri-lo.” 

“Quando nós vamos, temos de perceber o contexto, se aquela família valoriza aquilo, se valoriza mais aquilo, o que é valorizado em contexto familiar.” 

E7- “Porque nós sabemos que existem, a maior parte das sinalizações que nos aparecem, são sinalizações que…de pessoas que têm por exemplo, um nível de escolaridade mais baixo ou que têm mais dificuldades 

económicas.” 

“E então nos pais divorciados…os pais tentam colmatar o facto de não estarem com os filhos para…e depois os pais não conseguem…temos que ser firmes, saber por regras. Os pais não as sabem impor e se calhar 

têm medo da reação dos filhos. Têm, infelizmente hoje em dia é assim.” 

Fatores exossistémicos 

E3- “Porque nós realmente aqui temos um dia a dia tão complicado, tão stressante, com tantos problemas que depois isto acaba por se transportar também para a família. 

E4 - “…um pai tem um filho, vai para a escola todo o dia (…) tem atividades até às cinco da tarde ou tem escola até às quatro e meia da tarde. Às cinco tem atividades disto, daquilo e daquilo. A criança vai para casa. 

Às sete da tarde jantou…e não fez mais nada. Foi dormir. E o que é que se aproveita disto? Quem está com elas o dia todo?” 

“…os pais cada vez mais ocupados na sua vida social, profissional, acabam por descurar aquilo que é educar os filhos, o estar presente na vida dos filhos, isto custa-me dizer. Mas repare, é a realidade.” 

E5- “Têm de analisar o contexto onde está situada a escola, a proveniência dos miúdos, as famílias de onde vêm e depois aí é que poderiam analisar ou não resultados.” 

E7- “E também depois depende do nosso grupo de pares, também é muito importante, principalmente o grupo de pares” 

Fatores macrossistémicos 

E1- “É assim, os modelos reproduzem-se.” 

“Eu continuo a achar que é mesmo uma…uma situação cultural. Eu acho que nós ainda vivemos muito numa família tradicional assim, pelo menos aqui na nossa região, no Norte não é, portanto esta…às vezes esta 

falta de …demonstrar afeto. As pessoas dizem assim olhe também era assim, a minha mãe também era assim, o meu pai…a mesma situação acontece com a violência doméstica. Ainda ouço barbaridades.” 
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“Depois é assim, eu continuo a dizer, a sociedade também está a evoluir e a ser diferente. E depois há uma exigência cada vez maior e eu acho que há pais que às vezes, é uma pressão muito mais forte, não é. Tem a 

questão do emprego, tem que ter sucesso, tem que conseguir…atingir aqueles objetivos e depois, se calhar, onde eles deveriam trabalhar mais, fica um bocadinho para trás, que é a questão da família, dos filhos. E 

ficam em segundo plano.” 

“Eu sei que hoje em dia os pais têm uma vida muito preenchida.” 

E2- “Há perfis (…) os agregados, já é de geração em geração.” 

“(…) a questão das dependências, a dependência do álcool…não é prática diária, mas está bastante enraizado, principalmente no Norte e causa bastantes…desequilíbrios familiares.” 

 “…tendo em conta a realidade dos dias de hoje, as exigências da atualidade, da sociedade, do grupo de pares, não conseguem satisfazer as necessidades dos filhos.” 

“…nós temos uma sociedade que já vem sendo alterada há muitos anos, temos jovens egoístas, classes cada vez mais divididas, os ricos e os pobres, temos jovens de classes mais baixas, entre aspas, têm menos 

recursos, mas com as ambições de terem as tecnologias (…)” 

“Há coisas que fazem parte mesmo da nossa sociedade, cultura. Vão-se alterando alguns hábitos, mas não se conseguem alterar todos. Vão surgindo de vez em quando alguns malucos, entre aspas, que dizem 

não…pronto, não vamos estar agora reféns de uma sociedade assim, não.” 

E3- “Uma questão cultural.” 

“Tem tudo a ver com a própria sociedade. Uma sociedade onde há consumismo, onde os jovens vêm, eu quero um computador ou eu quero um tablet.” 

E4- “Agora há pais que se calhar, devido à estrutura familiar e até pelos valores que lhes foram incutidos nem sempre dão a educação mais adequada. É uma das condicionantes.” 

“Olhe a educação que lhes foi dada a eles. É o principal ponto (…) é como uma criança e nós aqui presenciamos isso, a violência doméstica, os pais a gritarem, normalmente isso vai-se reproduzir mais tarde. Quer 

queiramos quer não (…) “Vai-se passando de geração em geração, vão-se transmitindo aqueles valores e vão transmitindo tudo olhe, transmite-se o amor, transmite-se aquilo que é errado.” 

“É da educação que me deram. Para eu conseguir superar e suprir os obstáculos que vão aparecendo e aparecendo, não é? Eu costumo dizer, na minha vida, a gente identifica sempre um bocadinho. O meu pai e a 

minha mãe transmitiram-me determinados valores (…) a minha mãe era submissa, não era o meu caso, mas no sei familiar onde isso acontece, a filha, por exemplo, dessa mãe ou desse pai…são modelos que se 

replicam.”  

“A sociedade, a própria sociedade, tudo. A própria cultura, sem dúvida alguma. Nós não vamos dizer que no Brasil a educação é feita de uma forma, não é, na Holanda é de outra forma e em Portugal de outra. Nós 

somos muito conservadores, quer queiramos quer não. E somos.” 

“Até a própria educação. Ah, isso é assim, então se o teu marido diz que é assim, tu também tens de fazer assim. É ele que manda. Aquela coisa conservadora de que o marido é que manda, de que não há igualdade.” 

E5- “Porque nós sabemos que não poderia haver nunca famílias perfeitas e ainda que houvessem famílias perfeitas as crianças nunca seriam totalmente felizes. Porque não vivem isoladas só com a família. Porque 

vivem num meio e a sociedade está realmente um caos. Podemos dizer que é um caos (…) só para dizer que o mundo que nós atravessamos neste momento está sem valores, cada vez com menos.” 

“A sociedade tem muita influência…é algo que condiciona a competência dos pais, a sociedade. Tem muita influência.” 

“A cultura…porque há coisas que se repetem e nós vimos na Comissão. Famílias que já tiveram processos os pais, já têm os filhos, outra vezes teve cá um irmão, depois vai ter um tio ou um sobrinho (…) há coisas 

que vêm realmente e há outras que não, mas que são influenciadas pela sociedade.” 

“Porque se deixam manipular porque…, portanto, a sociedade influencia-os muito. E acabam por não fazer a análise da sua própria vida, da sua própria condição, para ir atrás dos outros (…) aqueles que podem andar 

mais depressa ou com outras pernas, digamos assim, com outras ferramentas, acabam por os puxar de certa maneira e é impossível acompanhá-los porque não há estrutura para isso.” 

E6- “Se calhar a sociedade.” 

E7- “Como é evidente, cada criança, cada jovem, cada pessoa, vai gerindo, vai moldando a sua personalidade não é, a sociedade ajuda a moldar essa personalidade (…) e, portanto, a sociedade também…” 

Indicadores de perigo nas crianças valorizados pelos técnicos 
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Sinais de demissão parental 

E1- “Quando vamos falar com o jovem apercebemo-nos de que aqueles pais não sabem quem é o filho, quem é a filha, com quem anda, com quem não anda, como é que eles chegaram a uma situação…limite” 

“Temos muitas situações, nós temos aqui no conselho muitas crianças que pronto, por várias razões os pais…é mesmo a palavra, abandonaram-nos. Ou seja, saíram do lar e nunca mais contactaram.” 

E2- “…quando eu fiquei com o processo porque achava que haveria ali mais alguma coisa que pudesse provocar o absentismo (…) é preciso desmontar o absentismo. O que para eles é absentismo, para mim não é.” 

“Neste momento, basta o encarregado de educação escrever na caderneta e isso já não conta como absentismo. Para mim conta como absentismo. Desde que não seja por atestado médico conta como absentismo. E 

eu acho que eles não estão a ver isso como absentismo, ou seja, tudo o que é justificado não é absentismo.” 

E3- “Temos situações aqui em que todos querem ficar com os filhos, mas também há aquelas situações em que nenhum pai ou mãe quer saber dos filhos. Portanto, divorciaram-se, deixaram de ter filhos. Portanto aí 

sim é que são as situações mais complicadas.” 

 “Estamos a falar de um abandono emocional e parental das crianças quando são entregues à avó que cuida, ao avô que cuida, ao tio, à tia, estamos a falar naquele abandono mesmo que cortou (…) quando vamos 

embora e fique como ficar e pronto, fecha-se a porta e faz-se as malas e vai-se embora.” 

E4- “…ouvi uma vez uma criança dizer a minha mãe não quer saber de mim (…) e se não tem amor da mãe por exemplo, isto é muito triste para mim ouvir uma criança dizer a minha mãe não quer saber de mim, não 

é? (…) Apresentam olhe, começam às vezes por um insucesso escolar logo, um alarme.” 

“Se não tiver a estrutura familiar que é o que acontece nessas crianças, ah ele anda com maus colegas na escola. Não, ele não teve foi em casa a educação necessária para resistir a essas companhias, que não são boas 

companhias por assim dizer e depois juntou-se a elas frágil não é (alteração do tom da voz), carente (…) começam a meter-se por esses caminhos desviantes, os comportamentos desviantes são esses.” 

“… e depois lá está, em casa também ninguém sabe o que é que ele anda a fazer. Como eles não sabem também não podem impor regras porque estão completamente desligados daquilo que o filho faz durante o dia 

todo.” 

E6- “É a alimentação. A primeira coisa, isso é necessidade básica. Saber se aquela criança tem as necessidades básicas garantidas. Pronto, isso é ponto assente. Primeira coisa.” 

Alterações emocionais nas crianças 

E1- “…eu ia dizer a tristeza. Quando uma criança anda muito…muito triste. Quando…é aquela apatia, aquela…nós não sabemos o que é que se está a passar dentro da cabeça daquela criança (…) eu acho que a 

tristeza é um dos sinais.” 

“Às vezes a parte emocional é talvez a mais difícil, mas aquela que se deveria valorizar mais. E quando digo tristeza também podemos passar para o oposto, para a raiva. (pausa) A questão emocional (…) a questão 

emocional está um bocadinho camuflada nos comportamentos que podem comprometer o bem-estar ou desenvolvimento da criança.”  

E6- “O equilíbrio emocional daquela criança, a parte emocional da criança é a primeira coisa…” 

Alterações comportamentais nas crianças 

E1- “A questão material não é assim aquela que mais me…agora uma criança que se isola, que ande mais triste, que a gente pergunte e encolhe os ombros e até parece que ficam preocupados porque a gente os 

abordou…sim.” 

“Uma criança que esteja, que parece que vai explodir, que seja uma bomba relógio que qualquer alteração é de…é preocupante. Nós temos neste momento uma situação que está a crescer e, e, e, é…as pessoas, muitas 

pessoas pensam assim ah é uma forma de suicídio. Não. É uma forma de abrandar a dor, é a automutilação. É uma coisa que não se fala. Mas temos cada vez mais miúdas e miúdos e os pais nunca se aperceberam.” 

E2 – As posturas (pausa), os olhares (pausa) porque às vezes…também sou provocatória nas questões que faço. E eles às vezes não precisam de responder (…) é aquilo a que estou mais atenta. Contrariedades nos 

discursos…vai-se apanhando uma coisa ou outra…” 

E3- “Eu acho que, o facto de…a mudança comportamental brusca. Portanto uma criança que até pode ser muito dócil de repente começar a ter comportamentos mais agressivos ou menos comuns nela.” 
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“O isolamento da própria criança, também. Estarmos a ver um grupo e aquela criança não conseguir brincar porque se isola ou porque quer estar ali mais quieta e só observa, portanto, não interage. A própria criança 

não aceitar quando se chama para brincar ou quando se chama para conversar. E se calhar, quando isso acontece também é um sinal de alerta de o que é que se passa ali?” 

“Nos jovens, naquela fase doa 13/14 aí já é mais complicado porque nós não sabemos se são coisas da adolescência ou se realmente são problemas que os jovens têm, é mais difícil de percebermos o que é que se 

passa com o jovem. Mas se calhar esta questão do isolamento eu acho que é o ponto essencial. Os comportamentos com os pares.” 

E4- “O consumo de estupefacientes, até ir a um bar e começar a beber uns copinhos não é, é hoje, é amanhã e depois lá está, em casa também ninguém sabe o que é que ele anda a fazer (…) Porque estão completamente 

desligados daquilo que o filho faz durante o dia todo.” 

“Ele chegou a casa, até foi para o quarto e disse que estava a estudar (…) e ele estava no quarto, se calhar a jogar playstation ou outra coisa qualquer ou até, se calhar não sei, a meter-se numas coisas doidas das redes 

sociais, que as pessoas não percebem muito bem a problemática disso, não explicam aos filhos, lá está, a tal conversa.” 

E5- “Para mim, é tão importante a criança que não fala como aquela que é agressiva, talvez a que não fala, às vezes não demonstra tanto (…) a que está calada, por vezes diz-se ai é tímida, não fala, é envergonhada, 

mas por vezes terá as suas…poderá ser um sinal de alerta (…) enquanto que o estar calado, tímido, apagado, a criança não tem vontade de estudar, vê-se que está apática, que não, que não, que faz um desenho triste, 

que não liga às cores, isso aí é muito mais profundo. Pelo menos revela que o transtorno se calhar é maior ainda.” 

E7- “O olhar, por exemplo, o olhar da criança, a forma como ela fala para nós (…) principalmente o olhar de uma criança, eu acho que nos diz tudo(...) eu acho que, numa criança, é fácil perceber através de um olhar 

se a criança é feliz ou não (…) ao longo da entrevista acho que se percebe isso.” 

Desafios na confirmação do diagnóstico psicossocial 

Abuso sexual 

E2- “Abusos sexuais. São o mais difícil de diagnosticar.” 

E3- “Aí é uma pergunta complicada… eu acho que quando há abusos, talvez seja a parte mais difícil de diagnosticar.” 

“As crianças e os jovens também sabem usar as duas partes, a boa e a má. Às vezes, quando querem chegar a alguém, por exemplo, a um companheiro da mãe ou a uma companheira do pai, também sabem usar as 

suas artimanhas para dizer que há alguma coisa e às vezes não há. E à partida, já se acha que há alia realmente alguém que está a abusar da criança.” 

“Outra vezes não. Realmente há o abuso e há uma proximidade muito grande porque as crianças começam a achar que aquele abuso é normal. Que é a manifestação do carinho, que é a manifestação do amor e é 

difícil ver se efetivamente há ou não alguma coisa.” 

“E normalmente as Comissões chegam lá quando há denuncia de alguém porque efetivamente ou já presenciou ou tem suspeitas de ou os comportamentos estão nesse sentido. Nunca vem de um médico de família, 

nunca vem da própria criança, porque as crianças não usam a Comissão para fazer queixas, portanto, não são elas normalmente que se vão sinalizar. Pode, eventualmente, vir da escola.” 

“Outras situações complicadas também são as questões, são crianças ou jovens com deficiência. Aí ainda é mais complicado chegar quer relativamente aos abusos, às violências, a tudo. Porque uma criança ou jovem 

que é incapaz, não tem o discernimento para perceber o que é certo e o que é errado. E, ou isso vem também, lá está de familiares mais próximos, ou vem da escola, ou vem de vizinhos. Porque senão nós não 

conseguimos chegar lá.” 

“Nós pensarmos que pode haver várias situações destas por aí em que os miúdos não dizem, as crianças não dizem porque acham que estão a ser compensadas de alguma maneira, as tais situações que falava de 

agressão sexual, como sendo as mais difíceis de diagnosticar e isso sim, é mais complicado.” 

E6- “Nós já sabemos que, o caso por exemplo, do abuso sexual, mas também depende do momento em que acontece (…) se o abuso vem de tenra idade (…) quando o abuso começa e vem daí, a criança (pausa) vai 

achar aquilo normal, porque cresceu com aquele ambiente. Aí é muito mais difícil porque isso faz parte do dia a dia dela, que não é entendido como agressão (…) só quando for para a escola, numa situação em que 

ela confronte com a realidade (…) porque o professor falou, é que vai haver aqui uma sinalização de perigo.” 



102                                       

Exposição a modelos de identificação negativos 

E1- “Aqueles em que o pai ou a mãe os abandonaram, os deixaram (…) eu acho que nada justifica…não é dizer que nada justifica, mas é assim, existem alternativas.” 

“Portanto a questão que seja económica, que seja…de repente fico sem dinheiro, uma pessoa que se calhar é maltratada pelo pai da criança, mas pronto, existem formas de sair da situação e os filhos nunca deveriam 

ser (pausa) deixados, abandonados, sem vínculo (…) O facto de os pais (pausa) se retirarem das suas responsabilidades…ou seja, abandonar.” 

E4- “Para mim, o mais difícil é perceber que aquela criança não tem amor nenhum em casa. Percebe-se, mas depois é assim, eles tentam-nos sempre ludibriar.” 

Sofrimento emocional dos técnicos 

Relação com os diferentes atores 

E2- É lógico que a equipa tem que ser multidisciplinar, concordo perfeitamente e temos que colaborar todos uns com os outros (…) mas acho que as posturas devem ser diferentes. Nós aqui, nós… o objetivo, quando 

assumimos uma função como esta…nunca a devemos assumir para ficar bem na fotografia ou porque olha, pertenço à comissão restrita.” 

 “Porque depois é, e são nestes meios mais pequenos, a questão de terem informação privilegiada. Isto não é informação privilegiada, estamos a tratar de assuntos muito sérios. Que não devem sair mesmo daqui.” 

 “Entretanto houve uma colega que disse o relatório, a avaliação diagnóstica é fácil de fazer. Aquilo também é só por tópicos. E eu não abri a boca…eu não abri a boca, vou-lhe ser sincera, eu não abri a boca.” 

“E lá está, depois é as formas de trabalhar. Não podemos e aqui, aqui é muito grave, porque um dia pode haver um azar e correr muito mal. (…) É uma equipa multidisciplinar… tem que se trabalhar todos e ajudar” 

Situações de perigo para as crianças 

E1- “Aqueles em que os pais os abandonaram, os deixaram. (...). Acho que nada justifica…não é dizer que nada justifica, mas existem alternativas.” 

E3 - “Eu acho que são aquelas em que a gente não consegue ter uma solução e vê que o processo tem de seguir para o tribunal.” 

 “Quando nós sabemos que dentro de casa o abuso sexual acontece e as crianças, naqueles em quem mais confiam são aqueles os maiores agressores, aí é muito complicado lidar com isso. E conseguir falar, e conseguir 

dizer e, portanto, acho que são as situações mais complicadas. E que exigem um maior esforço de nós todos.” 

 “Tive outra situação em que a mãe deixava ir a filha com um homem mais velho, portanto, aí foi também pedofilia, por um garrafão de vinho no final (pausa). Portanto isto são situações que mexem connosco não é, 

como é que a gente…qual é o futuro daquela jovem?” 

E4- “As situações que mais me desgastam aqui na Comissão…aquela situação de me apetecer pegar numa criança e trazê-la comigo porque os pais são completamente negligentes (pausa) e não dão amor (…) peço 

desculpa, até me vou emocionar (…) mas custa-me muito perceber que podia ser tudo resolvido facilmente se o pai ou a mãe tivessem amor. 

“Em casos de famílias em que os pais estão separados ou não estão separados, que eu queria, apetecia-me dizer-lhes assim, a vida é tão má em conjunto, estão a fazer tão mal a esta criança. Prefiro um lar feliz ou dois 

lares felizes e que os pais estejam separados, do que um lar infeliz, sozinho, não é?” 

E5- “Quando o abuso sexual acontece com crianças de tenra idade e que não manifestam…quando estão mais inofensivas e são mais vítimas, digamos assim. Essa parte também é muito chocante. Porque há um 

sofrimento que não se revela logo, mas que vai ser marcado para elas, para sempre.” 

“Quando são crianças de tenra idade e que não manifestam…quando estão mais inofensivas e são mais vítimas, digamos assim. Essa parte também, também é muito chocante. Porque há um sofrimento que não se 

revela logo, mas que vai ser marcado para elas, para sempre.” 

E6- “As agressões sexuais desgastam-me imenso.” 

“E há outro que é quando nasce uma criança e é abandonada. O abandono efetivo. Mexe muito, eu vou-lhe dizer, eu essa situação, essas situações…pronto…”  
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E7- “Vítimas de violência ou psicológica ou física, porque a psicológica é tanto ou mais, como se sabe não é, tanto ou mais difícil. Mas, é difícil levar para casa, por exemplo, uma situação de maus tratos físicos ou 

psicológicos.” 

 

  


