COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E
JOVENS DO CONCELHO DE MONDIM DE BASTO

Constituição da comissão restrita da CPCJ Mondim de Basto:
Presidente – Teresa Rabiço (representante da Câmara Municipal)
Fernanda Carmo Silva (representante da Segurança Social)
Clara Sanches (representante do Centro de Saúde)
Carla Pereira (Técnica cooptada da Câmara Municipal)
Paula Teixeira ( Técnica cooptada da Câmara Municipal)
Rosa Cunha (representante do MEC -Agrupamento de Escolas)

OBJETIVOS DA CPCJ
Promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a
situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação,
educação e/ou o seu desenvolvimento integral.

SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS EM
RISCO/PERIGO
PATAMARES DE INTERVENÇÃO
Tribunais

Família

Ministério
Público

CPCJ
Entidades com competência em matéria de
infância/juventude: Escolas, Jardins-de-Infância, Hospitais,
Centros de Saúde, Autarquias, IPSS...

A sua intervenção só ocorre
quando não seja possível às
entidades
com
competência em matéria
de
infância/juventude
atuar de forma adequada e
suficiente a remover o
perigo
em
que
se
encontram (art. 8º da
LPCJP).

TIPOLOGIA DAS SITUAÇÕES DE PERIGO
PARA A CRIANÇA/JOVEM
1. Abandono: criança abandonada ou entregue a si própria, não tendo quem lhe
assegure a satisfação das suas necessidades físicas básicas e de segurança.
2. Negligência: situação em que as necessidades físicas básicas da criança e a
sua segurança não são atendidas por quem cuida dela (pais ou outros
responsáveis), embora não duma forma manifestamente intencional de causar
danos à criança.

3. Abandono Escolar: abandono do ensino obrigatório por crianças e/ou jovens
em idade escolar
4. Maus tratos físicos: ação não acidental de algum adulto que provocou danos
físicos ou doenças na criança, ou que o coloca em grave risco de os ter como
consequência de alguma negligência.
5. Maus tratos psicológicos / abuso emocional: não são tomadas em
consideração as necessidades psicológicas da criança, particularmente as que
têm a ver com as relações interpessoais e com a auto-estima.

6. Abuso sexual: utilização por um adulto de um menor para satisfazer os seus
desejos sexuais.

TIPOLOGIA DAS SITUAÇÕES DE PERIGO
PARA A CRIANÇA/JOVEM
7. Prostituição Infantil: designa a utilização de uma criança em atividades
sexuais contra remuneração ou qualquer outra retribuição.
8. Pornografia Infantil: designa qualquer representação, por qualquer meio, de
uma criança no desempenho de atividades sexuais explícitas reais ou
simuladas ou qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança para
fins predominantemente sexuais.

9. Exploração do Trabalho infantil: para obter benefícios económicos, a
criança/jovem é obrigada à realização de trabalhos (sejam ou não domésticos)
que excedem os limites do habitual que deveriam ser realizados por adultos e
que interferem claramente na vida escolar da criança. Exclui-se a utilização da
criança em tarefas específicas por temporadas.
10. Exercício abusivo de autoridade: uso abusivo do poder paternal que se
traduz na prevalência dos interesses dos detentores do poder paternal em
detrimento dos direitos e proteção da criança/jovem.

11. Mendicidade: a criança/jovem é utilizada esporádica ou habitualmente para
mendigar, ou é a criança que exerce a mendicidade por sua iniciativa.

TIPOLOGIA DAS SITUAÇÕES DE PERIGO
PARA A CRIANÇA/JOVEM
12. Exposição a modelos de comportamento desviante: condutas do adulto
que potenciem na criança padrões de condutas antissociais ou desviantes bem
como perturbações do desenvolvimento (desorganização afetiva e/ou
cognitiva), embora não de uma forma manifestamente intencional.
13. Corrupção de menores: condutas do adulto não acidentais que promovem
na criança padrões de condutas antissociais ou desviantes – agressividade,
apropriação indevida, sexualidade e tráfico ou consumo de drogas.
14. Prática de facto qualificado como crime por criança/jovem com idade
igual ou inferior a 12 anos: comportamento que integra a prática de factos
punidos pela Lei Penal.
15. Uso de estupefacientes: consumo abusivo de substâncias químicas
psicoativas.
16. Ingestão de bebidas alcoólicas: consumo abusivo de bebidas alcoólicas.
17. Problemas de Saúde: existência de doença física e/ou psiquiátrica.

18. Outras situações de perigo: condutas/problemáticas da criança/jovem não
incluídas nos pontos anteriores.
Fonte: http://www.cnpcjr.pt/

COMO SINALIZAR:
- Pessoalmente e ou por escrito:
CPCJ-Escola
EB2,3/S de Mondim de Basto
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mondim de Basto
Lugar da Eira
4880 - 236 Mondim de Basto
- Por telefone:
-255 389 365

-961 385 779



Legitimidade da intervenção



A intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens depende do
consentimento expresso dos pais, do representante legal ou da pessoa que tenha a
guarda de facto, consoante o caso (artigo 9º da Lei 147/99 de 1 de Setembro)

PREENCHIMENTO DA FICHA DE SINALIZAÇÃO
Quando a escola tiver esgotado todas a hipóteses da atuação e de articulação com a família
e/ou outras entidades com competência em matéria de infância e juventude.

SITUAÇÕES QUE DEVEM SER RESOLVIDAS NA ESCOLA E
NÃO SINALIZADAS:
• O aluno vai à escola, mas não vai às aulas;
• O aluno está a faltar às aulas, porque mudou de residência;
• O aluno falta às aulas, porém desconhecem-se as razões ou o seu paradeiro;
• O aluno foi agredido na escola e, por isso, receia lá voltar;
• O aluno não sabe explicar por que razão falta às aulas;
• Outros que, com intervenção exclusiva da escola, de entidades ou serviços da
comunidade possam ser ultrapassados (Segurança Social, Serviços de Saúde, etc...)...

PROCEDIMENTOS PARA A SINALIZAÇÃO
• Enviar a ficha de sinalização preenchida com o maior número de
informação possível (indicação das diligências efetuadas pela Escola
ou por outras entidades da comunidade).

• Anexar os elementos de identidade da criança ou do jovem
(Fotocópia do BI ou da cédula pessoal...), relatórios sociais, médicos ou
psicológicos que constem do processo do aluno.

Documentos enviados por e-mail para todos os
educadores e professores
• Guia de Orientação Para os Profissionais da Educação na
Abordagem de Situações de Maus Tratos
• Ficha de Sinalização

