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A 
Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pelas Nações Unidas em 1989, 
é um documento universal que formaliza e homogeneíza o entendimento da 
criança como sujeito de Direitos e a responsabilidade do Estado e da socieda-
de em geral na salvaguarda desses Direitos, como o Direito à proteção (https://

www.unicef.pt). Para além de uma declaração de princípios, a ratificação da Convenção 
implicou a adequação das normas de Direito interno para a promoção e proteção eficaz 
dos Direitos e Liberdades nela consagrados, tendo exigido uma mudança paradigmática 
no papel do Estado de intervenção na família.

Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança a 21 de setembro de 1990 
e, desde então, fez uma evolução notável na adequação do quadro legal nesse domínio. 
A reforma do sistema legislativo, entre 1995 e 1999, resultou na elaboração de uma lei 
direcionada a crianças até aos 12 anos – Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 
[LPCJP], Lei nº147/99 (caixa 1) -, e que se diferencia do quadro legal criado para crianças 
entre os 12 e os 18 anos que cometeram atos qualificados na lei como crimes – Lei Tute-
lar Educativa, Lei nº 166/99. O Sistema de Proteção à Infância e Juventude [SPIJ] é de tipo 
não judiciário, assente num princípio de subsidiariedade de base comunitária, i.e., existe 
uma hierarquia de responsabilidade na intervenção em situações de crianças e jovens 
em perigo que deve ser respeitada: primeiro, intervêm as entidades com competência 
em matéria de Infância e Juventude (e.g., saúde, educação); seguindo-se as Comissões 
de Proteção de Crianças e Jovens [CPCJ]; e, em último recurso, aos tribunais (caixa 2). A 
intervenção destas entidades ocorre quando, de acordo com o artigo 3º da lei “(…) os pais, 
o representante legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo a sua segu-
rança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte de 
ação ou omissão de terceiros ou da própria criança ou jovem a que aqueles não se opo-
nham de modo adequado a removê-lo”. A intervenção das CPCJ, especificamente, ocorre 
quando perante uma situação que se enquadra no âmbito da intervenção da LPCJP, as res-
postas das entidades com competência em matéria de infância e juventude (e.g., escolas, 
centros de saúde/ hospitais, instituições particulares de solidariedade social, entidades 
policiais) não tenham sido possíveis, adequadas ou suficientes para retirar a criança ou 
jovem da situação de perigo e quando exista consentimento dos pais e da criança quan-
do maior de 12 anos.
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Caixa 1 - Definição de Perigo na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 

“Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, se se 
encontra numa das seguintes situações:
a) Está abandonada ou vive entregue a si própria;
b) Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais;
c) Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal;
d) Está aos cuidados de terceiros, durante período de tempo em que se observou o 

estabelecimento com estes de forte relação de vinculação e em simultâneo com o não 
exercício pelos pais das suas funções parentais;

e) É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade 
e situação pessoal ou 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 saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que 
os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto se lhes oponham de 
modo adequado a remover essa situação.

h) Tem nacionalidade estrangeira e está acolhida em instituição pública, cooperativa, social 
ou privada com acordo de cooperação com o Estado, sem autorização de residência em 
território nacional.”

Fonte: Lei nº147/99, Artigo 3º., nº.2 - última atualização pela Lei n.º 26/2018, de 5 de Julho
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Em resposta a esta questão, tem vindo a ganhar destaque na 
literatura científica uma perspetiva epidemiológica que valoriza 
o desenvolvimento e a melhoria das políticas e respostas sociais 
a partir de evidência empírica (Jud, 2018). Os indicadores estatís-
ticos sobre os casos que chegam ao conhecimento das diferentes 
instâncias do SPIJ são por isso entendidos como fatores cruciais. 
Não obstante o crescente interesse e esforço das diferentes enti-
dades em recolher informação e documentar a sua intervenção, 
não existe até ao momento em Portugal uma base única que 
integre os dados das diferentes instâncias e que permita estu-
dar a evolução das situações de perigo das crianças e jovens e a 
qualidade do SPCJP no seu todo.

Nessa impossibilidade, a base de dados dos casos sinaliza-
dos e acompanhados pelas CPCJ - criada e monitorizada pela 
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 
Crianças e Jovens [CNPDPCJ] - assume particular relevância. Os 
dados sobre a atividade das CPCJ começaram a ser recolhidos 
por volta de 1990/1991 e, desde 2008, a recolha é assegurada 
por uma plataforma eletrónica (sistema de gestão informática 
do processo de promoção e da gestão da CPCJ). Apesar da apos-
ta no registo eletrónico desta informação, têm sido verificadas 
algumas inconsistências na recolha de dados ao longo do tem-
po, assim como lacunas ao nível do controlo de qualidade dos 
dados recolhidos. Sensivelmente desde 2011, tem havido inicia-
tivas de melhoramento que procuram aumentar a fiabilidade 
dos dados (e.g., formação sobre o sistema de gestão informáti-
co). Para além desta questão, a análise dos dados extraídos tem 
sido essencialmente descritiva, com propósito formal e legal de 
dar conta da sua atividade, sem um aproveitamento da riqueza 
dos dados enquanto pistas para a melhoria da atuação destas 
mesmas entidades, em particular, e para uma reflexão mais rica 
sobre o SPIJ, em geral. Assim, o foco tem sido, sobretudo, na 

descrição do número de processos sinalizados, mais do que os 
acompanhados de facto – a exceção verificou-se no último rela-
tório onde foi colocado, pela primeira vez, um enfoque maior 
nestes últimos dados acompanhados. Os dados do último relató-
rio de atividades (CNPDPCJ, 2019) dão conta que em 2018 as CPCJ 
tiveram contacto com 70 151 processos – perto de metade dos 
quais (44,8%) transitaram de anos anteriores –, correspondendo 
a menos 1,2% do que em 2017, o que faz com que pelo segun-
do ano consecutivo o número de processos que passaram pelas 
CPCJ tenha diminuído, invertendo a tendência de crescimento 
que se verificava desde 2011. Se a esse valor se retirar os casos 
arquivados liminarmente e os transferidos em fase de análise 
preliminar, obtém-se um valor total de casos acompanhados – 
i.e., o volume processual global – de 61 291 em 2018 (caixa 3). 
 As principais entidades sinalizadoras são as autoridades poli-
ciais e a negligência é a situação de perigo mais diagnosticada 
(43,1%). Sabe-se também que o apoio junto dos pais tem sido a 
medida mais aplicada, todavia, questões como qual o tipo de 
situação de perigo e as características da criança e da família 
dos casos a quem essa medida é aplicada continuam por respon-
der e carecem de uma reflexão sobre a sua eficácia.

Nesse contexto, os casos reabertos – i.e., os casos que, 
após uma primeira sinalização, eventual acompanhamento 
e arquivamento, são novamente sinalizados a uma dada CPCJ 
– assumem particular relevância porque são, possivelmen-
te, evidência da exposição da criança/jovem a uma mesma ou 
distinta situação de perigo de forma continuada ou repetida 
no tempo. Apesar de tal poder resultar de diferentes razões 
– e.g., novos fatores disruptivos na família -, os casos reaber-
tos são frequentemente interpretados, apesar de reconheci-
das as suas limitações, como indicador de insucesso da atua-
ção das CPCJ (Fluke, et al., 2019; Jonson-Reid & Drake, 2018). 

Caixa 2 - Modelo de intervenção do Sistema de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens 
em Perigo (SPDPCJP; Pirâmide da subsidiariedade)

CPCJ 
Comissão Proteção  
Crianças e Jovens

Com e Sem 
Consentimento

Com 
Consentimento

EMAT
Equipas Multidisciplinares de 
Apoio ao Tribunal

CNPDPCJ

CAFAP
Centros de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Familiar

Tribunais

Entidades 
Serviços Comunitários: 
Escolas, Saúde, Polícia

 
Fonte: Esquema de elaboração própria, tendo por base as linhas gerais do Modelo de Intervenção do SPIJ 
definido pelo artigo 6º da LPCJP (Lei nº147/99).

Quase trinta anos depois da ratificação da Convenção e vinte anos depois da entrada em vigor da LPCJP, o 
que pode ser dito sobre a qualidade e a eficácia do SPIJ em Portugal?
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Caixa 3 - Infográficos retirados do Relatório Anual de Avaliação da Atividade das CPCJ 

(CNPDPCJ, 2019)
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recompostas, com um número elevado de fratrias e em que os 
cuidadores têm hábitos aditivos, doença mental ou fracas com-
petências parentais estão em maior risco de serem novamen-
te sinalizados às entidades competentes na área da proteção à 
criança (e.g., Fluke et al., 2008; Bae et al., 2009).

Para além do foco prevalecente em variáveis demográficas 
da criança e da família (White et al., 2014), também se encon-
tram na literatura estudos que se debruçaram sobre a situação 
de perigo e que, apesar de alguma inconsistência nos resultados, 
sugerem a negligência como o tipo de mau trato com maior ris-
co de reabertura (Jonson-Reid et al., 2019). Mais recentemente, 
motivados por modelos sistémicos e ecológicos de tomada de 
decisão na proteção da criança/jovem em risco - Decision Making 
Ecology Model (Baumman et al., 2014), têm surgido estudos que 
consideram fatores de risco do contexto organizacional e exter-
no mais abrangente (e.g., Bae, Solomon, Gelles & White, 2010; 
Maguire-Jack & Font, 2014). Por exemplo, um estudo de Bae, 
Solomon, Gelles & White (2010) indica que alguns fatores do 

O ESTADO DA ARTE SOBRE  
REINCIDÊNCIA DE MAU TRATO 

No estudo de reincidências de mau trato1 a crianças dois con-
ceitos se destacam na literatura: re-report, i.e., re-sinalização/rea-
bertura; e recurrence, i.e., reocorrência. O primeiro, mais abran-
gente, refere-se aos casos que, após o seu arquivamento voltam 
a ser sinalizados à CPCJ, quer a situação de perigo seja, subs-
tanciada ou não; o segundo, refere-se aos casos em que a situa-
ção de perigo é substanciada, ou seja, quando se confirma que o 
mau trato se repetiu. As pesquisas nesta área têm têm tido como 
principal objetivo conhecer os fatores de risco que levam um 
caso a ter maior probabilidade de voltar a ser sinalizado a uma 
CPCJ e/ou substanciado por estar uma vez mais em situação de 
perigo. E o estado da arte neste momento indica que ambos os 
conceitos apresentam fatores de risco semelhantes no que toca 
às características do caso (Fluke et al., 2019). Assim, sabe-se que 
os casos arquivados há menos de seis meses, de crianças peque-
nas, com necessidades especiais e de grupos étnicos, assim como 
de famílias de nível socioeconómico baixo, monoparentais e 

1 Para o efeito deste Policy Brief optou-se por considerar, à semelhança da definição considerada pela literatura anglo-saxónica sobre esta temática, 
mau trato/maltreatment como a designação mais abrangente que engloba tanto atos (abuso/abuse) como omissões (negligência/neglect) parentais, 
podendo cada um destes ter diferentes tipos de consequências físicas e/ou psicológicas na criança.
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sistema/intervenção podem contribuir para um maior risco de 
reabertura de um caso e que estão associados ao tipo de respos-
ta e práticas implementadas no seu historial de contacto com o 
SPIJ – e.g., a entidade sinalizadora; a quantidade e qualidade do 
contacto dos técnicos com as crianças/jovens e a família; o tem-
po que decorre entre a sinalização e o início da investigação e o 
envolvimento dos técnicos na mesma; o tipo de medida aplicada 
e os serviços disponibilizados à família; e a duração do envolvi-
mento das crianças/jovens com o SPIJ.

Em Portugal, a informação disponibilizada pelos dados 
administrativos sobre o indicador casos reabertos é mais fide-
digna. Para lá da pesquisa sobre os fatores de risco das reaber-
turas, importa adotar uma perspetiva positiva e sistémica do 
erro (Munro, 2005) e, à semelhança de outras áreas profissionais 
e científicas (e.g., medicina – Edmondson, 2011), recorrer aos 
dados administrativos disponíveis para aprender sobre e contri-
buir para a melhoria e eficácia da atuação das CPCJ.

O primeiro estudo desenvolvido em Portugal sobre casos rea-
bertos revelou, recentemente, que entre os casos sinalizados às 
CPCJ num dado ano, a percentagem de casos reabertos é bastan-
te menor do que inicialmente quantificado (ver caixa 4). Ainda 

assim, para além da sua relevância em termos da dimensão de 
casos reincidentes, e sendo isso ou não o resultado da atuação 
das CPCJ, importa compreender como estes podem informar e 
contribuir para a melhoria do trabalho realizado pelas CPCJ.

Este Policy Brief apresenta os resultados de um estudo que 
teve como propósito aprofundar a análise das reaberturas em 
Portugal, em particular compreender a atuação das CPCJ face a 
casos que, posteriormente, vieram a ser reabertos.

CASOS REABERTOS EM PORTUGAL: ESTUDO SOBRE 
PERFIS DE ATUAÇÃO DAS CPCJ 

Tendo em conta o estado da arte apresentado, este estudo 
pretendeu adotar uma perspetiva sistémica e ecológica na aná-
lise dos casos reabertos. Mais especificamente, neste trabalho 
pretende-se identificar os perfis de atuação das CPCJ a casos que, 
após o seu arquivamento inicial, voltam a ser sinalizados. Pre-
tendeu-se, ainda, descrever os casos que se agruparam em cada 
um dos perfis e, assim, compreender até que ponto a atuação 
das CPCJ é diferenciada em função das características da situa-
ção de perigo, da criança e da família.

Caixa 4 - Reabertura de processos: o que significam os números?

O primeiro estudo sobre reaberturas em Portugal foi desenvolvido em 2017 por Rodrigues, Alexandre, Alvarez & 
Marques (2017). Com recurso aos dados recolhidos pela aplicação informática para a gestão Processual das CPCJ da 
CNPDPCJ, e depois de transformados e sujeitos a sucessivas verificações para assegurar a sua qualidade, foi possível 
responder a dois principais objetivos:

1) Analisar no tempo a evolução de casos reabertos e a sua proporção face ao total de casos sinalizados 
num dado ano. Verifica-se que o número de reaberturas foi diminuindo entre 2012 e 2016. Nos últimos 5 anos (2012-
2016) o aumento do número de reaberturas tem sido cada vez menor. De facto, apesar de se observar um aumento 
na percentagem de casos reabertos entre o total de casos acompanhados (9,1 em 2012 e 11,6% em 2016), constata-
se que esse aumento se deve mais à diminuição do número de processos acompanhados do que ao aumento do 
número de casos reabertos. Assim, verifica-se que de ano para ano tem vindo a diminuir a variação – ou a magnitude 
do aumento – dos casos reabertos. Se em 2013, face a 2012, o número de reaberturas aumentou (18%), em 2014, 
esse aumento foi menor (cerca de 8%); em 2016 o aumento foi próximo de zero, o que indica que não houve, 
praticamente, aumento no número de casos reabertos (figura A e B).

2) Analisar o motivo de arquivamento anterior dos casos registados como ‘reaberturas’ em 2016 e 
diferenciar as ‘verdadeiras reaberturas’2 das ‘falsas reaberturas’3 e ‘Erros administrativos’. Entre as 
‘verdadeiras reaberturas’, foi ainda feita diferenciação entre aquelas cujo motivo de arquivamento resultou de uma 
decisão da CPCJ e aquelas em que tal se deveu a outros fatores (e.g., família emigrou; não consentimento). Esta 
análise permitiu restringir a percentagem de casos reabertos entre o total de sinalizados em 2016 de 11,6% para 7,3%. 

2 Casos reabertos cujo motivo de arquivamento anterior foi cessação da medida, encaminhamento a entidade de primeira linha, 
situação de perigo já não se confirma/já não subsiste, ou ainda motivos alheios à CPCJ.

3 Casos em que o processo foi remetido para Tribunal e, de acordo com os procedimentos internos e a legislação que os enquadra, 
uma nova sinalização por conseguinte, deveria ter sido considerado como um novo caso e não uma reabertura.

Fonte: Rodrigues, Alexandre, Alvarez, Marques, & Fernandes (2017)
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input as novas variáveis compósitas resultantes da ACM. A aná-
lise de clusters começou por ser implementada através de um 
algoritmo aglomerativo a fim de validar a solução decorrente da 
ACM e a solução final para a definição dos clusters foi obtida por 
um método de otimização.

Numa segunda fase da análise de dados, procedeu-se à carac-
terização de cada um dos clusters no que se refere: 1) à situação 
de perigo (e.g., tipo de mau trato, perpetrador); 2) à criança (e.g., 
idade, necessidades especiais, enquadramento socioeducativo); 
3) à família (e.g., com quem vive a criança, número de irmãos). A 
comparação de perfis envolveu o cálculo do Qui-quadrado para 
as variáveis de tipo nominal/ordinal e de Anovas para variáveis 
contínuas (idade da criança no momento da reabertura).

Procedimento e análises de dados
A partir dos dados recolhidos em 2016 pela aplicação infor-

mática da CNPDPCJ para a gestão processual das CPCJ, e após 
um processo de filtros sucessivos que permitiu considerar ape-
nas os casos reabertos cujo motivo de arquivamento anterior foi 
da responsabilidade das CPCJ, foi constituída uma base de dados 
com 7 079 processos reabertos.

A análise de dados envolveu, numa primeira fase, uma análi-
se de correspondências múltiplas (ACM) para a identificação de 
perfis de atuação das CPCJ que considerou como variáveis ativas 
a informação disponível na plataforma que caracteriza o último 
envolvimento dos casos com as CPCJ, e com o SPIJ mais alarga-
do - por exemplo: Quem sinalizou o caso à CPCJ? Que tipo de 
medida foi aplicada? Qual o motivo de arquivamento anterior? 
Quantas vezes já foi o caso reaberto? Qual o tempo entre o últi-
mo arquivamento e a última reabertura? 

A ACM permitiu, assim, explorar as associações entre os múl-
tiplos indicadores de natureza categorial. Para agrupar os indiví-
duos segundo as características predominantes dos seus perfis, 
foi realizada uma análise de clusters usando como variáveis de 
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Características dos casos em cada perfil: situação de perigo, 
criança e família

A caracterização dos perfis revelou, antes de mais, um 
padrão comum prevalecente entre os casos reabertos: tratam-se 
principalmente de casos de negligência materna face a crianças 
com uma idade média próxima dos 8 anos (com desvio padrão 
próximo de 5), sendo que a maioria delas frequenta um esta-
belecimento educativo (incluindo berçário, creche, jardim de 
infância) e vivem em agregados monoparentais femininos com 
fratrias até 4 crianças/jovens. Destacam-se, também, os casos 
reabertos em que a situação de perigo resulta de comporta-
mentos de risco da própria criança/jovem. Um dado global que 
também sobressai é a escassez de informação recolhida sobre a 
criança (e.g., necessidades especiais - ‘informação desconhecida’ 
em mais de 60% dos casos) e sobre a família (e.g., idade pais; ida-
de perpetrador; situação laboral).

Para lá deste padrão comum, os perfis apresentam, ainda 
assim, especificidades próprias. O perfil A destaca-se dos restan-
tes por apresentar crianças com uma idade média superior e por 
ter uma percentagem mais elevada de crianças que vivem com 
as mães (perfil A 51,3%, perfil B 44,5%; perfil C 40,6%; Figura 2). 
Para além disso, é aquele em que há uma maior percentagem 
de inconsistência entre as situações de perigo referenciadas nas 
suas diferentes sinalizações. O perfil A tem em comum com o 
B, distinguindo-se ambos de C, o facto de reunirem mais casos 
em que o pai é o perpetrador (perfil A 17,7%; perfil B 15,5%; per-
fil C 6,7%).

O perfil B distingue-se dos restantes por ter uma maior per-
centagem de crianças/jovens que vive com ambos os pais (perfil 
A 30,3%; perfil B 42,3%; perfil C 26,2% - Figura 2). Tal como já 
referido anteriormente, o perfil B e C têm em comum o facto de 
a situação de perigo se manter consistente entre reaberturas e a 
idade média da criança no momento da reabertura, que é infe-
rior à do perfil A.

Resultados

Casos reabertos: perfis de atuação das CPCJ
Os resultados revelaram que a atuação das CPCJ face a casos 

que vieram a ser reabertos se estrutura principalmente por uma 
oposição decorrente da dimensão 1 (eixo horizontal), que dife-
rencia os casos a quem não foi aplicada medida (perfil A) daqueles 
face aos quais houve aplicação de medida (perfis B e C) (Figura 1). 
   O perfil A – associado a 56,1% dos indivíduos – caracteriza-
-se por não ter havido aplicação da medida e por a autoridade 
policial e o tribunal serem as entidades sinalizadoras predomi-
nantes (30%). Destaca-se ainda por os motivos de arquivamen-
to serem, principalmente, o facto da situação de perigo não 
se confirmar e o encaminhamento para entidades de primeira 
linha, assim como por a reabertura do caso tender a ser mais 
rápida (< 6 meses e 6 – 12 meses).

Os perfis B e C (com 33,7% e 10,3% dos indivíduos, respe-
tivamente) apresentam um traço comum, que é ter ocorrido 
aplicação da medida. O perfil B está associado a situações em 
que a principal medida aplicada foi o apoio junto dos pais e o 
principal motivo de arquivamento foi o facto do perigo já não 
subsistir. Tal como no perfil A, regista menor número de rea-
berturas, contudo no perfil B a reabertura de processo é mais 
tardia (12 – 24 meses).

No perfil C há um papel mais claro da ação social – e.g., 
Segurança Social, EMAT, RSI (31,6%) -, que são os principais 
sinalizadores, e reúne os casos em que a aplicação de medida 
envolveu a retirada da criança do seu contexto familiar próxi-
mo (apoio junto de outros familiares em 36,1% dos casos, ou o 
acolhimento residencial em 11,3% dos casos). O principal moti-
vo de arquivamento é a cessação da medida aplicada e o tem-
po de reabertura do caso é o maior dos três perfis (mais de 24 
meses – Figura 1).

Figura 1 
 



9

Já o perfil C diferencia-se do A e do B por ter maior percen-
tagem de crianças que vivem em famílias recompostas (perfil A 
4,4%; perfil B 4,8%; perfil C 8%), ou com a família alargada (per-
fil A 7,6%; perfil B 3%; perfil C 16% - Figura 2) e com um núme-
ro elevado de filhos (mais de três irmãos – perfil A 6,8%; perfil 
B 8,2%; perfil C 12,6%). O perfil C caracteriza-se, ainda, por ter 
uma maior percentagem de negligência e de casos que já tive-
ram duas ou mais reaberturas (perfil A 21,9%; perfil B 20,5%; 
perfil C 35,9% - Figura 3).

DISCUSSÃO E REFLEXÕES

Este estudo pretendeu adotar uma perspetiva holística/eco-
lógica e sistémica na análise dos casos reabertos em 2016, colo-
cando o seu foco no acompanhamento que as CPCJ fizeram dos 
casos até ao arquivamento anterior à sua reabertura. Em par-
ticular, teve como principais objetivos: a) identificar perfis de 
atuação das CPCJ face a casos que, após o seu arquivamento, 
vieram a ser reabertos; e b) descrever os casos reabertos que se 
agruparam em cada um dos perfis para compreender até que 
ponto a resposta inicial das CPCJ aos casos é diferenciada em 
função das características da situação de perigo, da criança e da 
família. Esta análise constitui-se de grande relevância, uma vez 
que estes casos podem evidenciar a exposição de uma criança/
jovem a uma situação de perigo de forma continuada ou repeti-
da no tempo, com impactos ainda mais nefastos no seu desen-
volvimento do que os episódios de mau trato isolados (Jaffee & 
Maikovich, 2011). Simultaneamente, poderá informar e contri-
buir para a melhoria do trabalho realizado pelas CPCJ, numa 
perspetiva positiva e construtiva do erro (Munro, 2005), funda-
mental para a eficácia da atuação das mesmas.

Os resultados indicam que os casos reabertos tinham rece-
bido diferentes perfis de atuação no seu passado envolvimento 

com as CPCJ. Por um lado, identificou-se um conjunto de casos 
(perfil A) para os quais não houve aplicação da medida por a 
situação de perigo não ter sido confirmada e que revelam um 
menor tempo entre o arquivamento e a reabertura do caso. Tra-
tam-se de casos cuja situação de perigo sinalizada no anterior 
contacto com a CPCJ não é consistente com a sinalizada na rea-
bertura do caso. Estes dados sugerem, portanto, a existência de 
famílias onde as situações de perigo são diversas e cumulati-
vas - as designadas famílias multiproblemáticas (Alarcão, 2000). 
Revelam, assim, a incapacidade, dificuldade ou menor eficácia 
do SPIJ na identificação destas famílias e na adoção de uma 
perspetiva holística e sistémica na avaliação da complexidade 
que lhes é inerente. Tais dificuldades podem ainda resultar de 
lacunas na articulação entre as CPCJ e as diferentes entidades 
que representam o SPIJ - neste caso as entidades policiais e os 
tribunais.

Por outro lado, identificaram-se dois conjuntos de casos 
reabertos (perfil B e C) que têm em comum o facto de ter sido 
decidida a aplicação de uma medida de promoção e proteção. 
Importa salientar que esses perfis são também aqueles em que 
o tempo entre reaberturas é maior. Isto sugere, portanto, que o 
acompanhamento das famílias, apesar de nem sempre ter efei-
tos duradouros, contribui para atenuar a exposição da criança/
jovem a situações de perigo. No entanto, o facto de nos perfis B e 
C, apesar de terem sido aplicada medidas com níveis opostos de 
intrusão na família (na família nuclear ou fora dela), a situação 
de perigo se manter consistente entre reaberturas, poderá levar 
as comissões e as entidades envolvidas na operacionalização das 
mesmas, a refletir sobre a sua atuação. Em que é que essas medi-
das consistem na prática? Como são operacionalizadas? Que 
tipo de monitorização e avaliação é feita da sua eficácia e como 
se pode garantir que as intervenções são baseadas em evidên-
cias empíricas? Para além de se registar administrativamente 
as características do caso e atuar de acordo com estas, importa 

Figura 2 
 

Figura 3 
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registar também informação mais concreta sobre o modo como 
a medida é aplicada, monitorizada e avaliada. É a partir da análi-
se dessa informação que se poderá compreender os mecanismos 
que promovem a eficácia das medidas e os obstáculos que as 
bloqueiam – de forma continuada ou pontual, de forma trans-
versal ou não a outros casos – e que favorecem a reabertura dos 
casos. Dessa análise poderá resultar uma atuação mais refletida 
no sentido de encontrar soluções que promovam a diminuição 
da reincidência das situações de perigo.

Entre as situações de perigo identificadas como motivo para 
a reabertura dos casos, a negligência é a que mais sobressai. Este 
é um resultado que é consistente com a literatura internacional 
(e.g., Fluke et al., 2008; Jonson-Reid et al., 2019). A negligência é 
também a principal situação de perigo sinalizada em Portugal e 
é aquela que mais justifica a retirada de crianças do seu contex-
to familiar e a sua colocação em acolhimento residencial (CNP-
DPCJ, 2019). Os resultados deste estudo confirmam esta infor-
mação ao se verificar que o perfil (C) onde prevalecem medidas 
de colocação – i.e., fora da família nuclear, em particular o aco-
lhimento residencial -, é também aquele onde a negligência sur-
ge mais representada e o que reúne mais casos com número de 
reaberturas mais elevado. Tendo em conta que a negligência, 
comparada com outras formas de mau trato, tem consequências 
equivalentes ou mais impactantes a longo prazo para a criança, 
seu bem-estar e integração social (DePanfilis, 2006; Jonson-Reid, 
Drake & Kohl, 2009), como podem atuar as CPCJ no sentido de 
minimizar a perpetuação destas situações? Que intervenção 
concreta é realizada com as famílias e qual a sua eficácia? Que 
respostas, serviços e recursos estão em falta para a concretiza-
ção e operacionalização da medida de apoio junto dos pais?

A transversalidade das características do caso que predomi-
na nos três perfis, sugere que a diferente atuação das CPCJ não 
é, em geral, relativa a casos com características necessariamen-
te distintas. Isto aponta, portanto, para que a intervenção não 
pareça depender das características do caso em si, mas da for-
ma como essas se conjugam e são avaliadas para a tomada de 
decisão sobre o caso. Este parece ser um resultado positivo por 
ser consistente com as avaliações e o principal critério teórico e 
legal definido para a tomada de decisão no âmbito da proteção: 
a avaliação do risco - entendido como conceito teórico abran-
gente e que diz respeito a um contínuo de probabilidade de con-
sequências prejudiciais para o desenvolvimento e bem-estar da 
criança, sendo ‘perigo’ a extremidade superior desse contínuo 
onde, portanto, a ameaça está iminente ou o dano é já efetivo e 
compromete o bem-estar e a integridade da criança (Cichetti & 
Rizley, 1981; Parton, 2010). No entanto, esta informação não é 
registada na plataforma comum (sistema de gestão informática 
de processos e da gestão das CPCJ), pelo que o acesso a essa infor-
mação e a análise da forma como influencia o acompanhamento 
e a eficácia deste nos casos e na sua reincidência não é possível. 
Para além disso, na literatura discute-se se o foco deve ser colo-
cado na avaliação do risco em termos da substanciação da ocor-
rência de mau trato no passado recente, ou do perigo de mau 
trato futuro ou ainda do perigo de dano futuro (Jonson-Reid et 
al., 2019). Será esta reflexão feita nas equipas? Haverá um enten-
dimento uniforme nas equipas do foco que deve ser colocado na 
avaliação do risco (perigo)?

Em suma, os resultados deste estudo revelam que os casos 
reabertos não receberam todos o mesmo tipo de acompanha-
mento por parte das CPCJ e que o tipo de medida aplicada 

parece relacionar-se com o tipo de entidade sinalizadora, com 
o motivo de arquivamento do caso e com o tempo que o caso 
demora a ser novamente sinalizado a uma CPCJ. Isto sugere que 
os casos reabertos não estão associados a uma forma específi-
ca de atuação. A atuação distinta não revelou, em geral, variar 
em função das características do caso. Hipotetiza-se que esta 
deverá depender da forma como os técnicos, influenciados pelas 
suas próprias atitudes, valores, crenças, emoções e experiências 
(Rodrigues, Calheiros & Pereira, 2015), conjugam as característi-
cas e informação do caso para avaliar a sua gravidade e nível de 
risco (perigo). Todavia, essa avaliação não está disponível através 
da plataforma de recolha de dados administrativos da CNPDPCJ.

Quase trinta anos depois da ratificação da Convenção sobre 
os Direitos da Criança, e vinte anos depois da entrada em vigor 
da LPCJP, o que se verifica através da literatura é que existe ain-
da um grande nível de desconhecimento sobre a qualidade e a 
eficácia do SPCJP. As lacunas situam-se ao nível da recolha de 
dados administrativos de forma integrada entre as várias enti-
dades envolvidas, assim como ao nível da sua análise conjunta 
e por entidade.

Na falta de uma plataforma global do SPIJ nacional, a 
CNPDPCJ foi uma das entidades que mais tem evoluído na reco-
lha de dados administrativos. Todavia, como foi salientado exis-
tem, por um lado, lacunas importantes no tipo de informação 
recolhida; por outro lado, existem lacunas ao nível da análise e 
do debate científico e interdisciplinar sobre os dados recolhidos. 
Apesar de ser feita essa análise aquando da discussão anual do 
relatório de atividades, muitas questões estão sem resposta (e.g., 
entre os casos acompanhados quantos casos vêm a ser reaber-
tos?) Para adotar uma verdadeira perspetiva sistémica e posi-
tiva de análise do erro, é necessário aprender com os sucessos 
e os insucessos. É acima de tudo fulcral que o sistema de ges-
tão informática, assim como os dados administrativos e os rela-
tórios de atividade, sejam entendidos pelos técnicos e quadros 
diretivos da Comissão Nacional e de cada CPCJ, não como siste-
mas de controlo de desempenho organizacional e institucional, 
mas antes como uma ferramenta de análise com um potencial 
imensurável para promover a eficácia da sua atuação.

LIMITAÇÕES

Na leitura dos resultados deste estudo importa ter presente 
alguns constrangimentos. Nomeadamente, a escassez de infor-
mação, em especial, no que diz respeito a variáveis da famí-
lia, limita o nível de pormenor e a potencialidade da análise. 
Também a opção por uma metodologia com propósitos de aná-
lise mais qualitativos, apesar de se ter verificado útil na explo-
ração dos dados e na identificação de padrões de semelhança 
e diferença entre os casos analisados, apresenta limitações na 
compreensão de relações de causalidade e na quantificação da 
força das associações. A opção de definir como variáveis estrutu-
rantes da análise as que caracterizam a atuação das CPCJ cons-
tituiu-se como uma mais valia por permitir um olhar de apren-
dizagem sobre o erro. Porém, não desqualifica a relevância de 
identificar possíveis perfis de casos reabertos em função das 
caraterísticas da situação de perigo, da criança e da família. Por 
último, importa salientar que, entre outras questões, ficará por 
responder: Qual a probabilidade de um caso acompanhado pelas 
CPCJ em Portugal ser reaberto?
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• Importância de adotar uma perspetiva sistémica e positiva de análise do erro, promovendo a aprendizagem e o aperfeiçoamento 
das práticas junto dos técnicos, sobretudo os que trabalham na área de promoção e proteção de crianças em perigo.

• Reforçar a competência dos técnicos na avaliação de famílias multiproblemáticas, capacitando-os em contexto de formação 
e supervisão técnica especializada para desenvolverem e adotarem na prática competências de avaliação holística, ecológica 
e sistémica da criança e da família, que considere, portanto, diferentes dimensões e esferas da vida social e familiar.

• O perigo acrescido das famílias monoparentais, em particular as femininas, foi um dos aspetos que se destacou da análise 
das características dos casos. Daqui decorre a importância de se reforçarem as políticas públicas dirigidas às famílias, 
nomeadamente, no âmbito do apoio económico e da conciliação da esfera familiar com a profissional, reconhecendo a maior 
vulnerabilidade socioeconómica que tende a caracterizar estas famílias (Wall et al., 2015). 

• Que intervenção concreta é realizada com as famílias e qual a sua eficácia? É uma questão que fica depois da análise da 
atuação das CPCJ face a casos que vieram a ser reabertos. Apesar de ser notável o retardamento na reabertura de casos 
a quem foi aplicada medida, o seu retorno às CPCJ, e ao SPIJ, aponta para as fraquezas a nível da operacionalização, dos 
recursos disponíveis para o efeito e da monitorização das medidas e seus impactos na família. Desta questão sobressai a 
importância de haver uma equipa multidisciplinar com o propósito de suporte às equipas na operacionalização das medidas e 
responsável pela sua monitorização e com recolha de dados fiáveis, envolvendo ativamente todos os intervenientes (famílias, 
técnicos, coordenadores/direções técnicas).

• É fulcral que o sistema de gestão informática, assim como os dados administrativos e os relatórios de atividade, sejam 
entendidos pelos técnicos e quadros diretivos da CNPDPCJ e de cada CPCJ, não como sistemas de controlo de desempenho 
organizacional e institucional, mas antes como uma ferramenta de análise com um potencial imensurável para promover 
a eficácia da sua atuação. Este entendimento contribuiria para uma maior participação e envolvimento dos técnicos na 
introdução de registos completos das características, informação suplementar e acompanhamento dos casos.

• É importante que a plataforma de dados administrativos recolha informação que, para além das características do caso, 
descreva o processo de avaliação, julgamento e tomada de decisão sobre o mesmo. A avaliação que é feita sobre a 
substanciação do mau trato que motivou a sinalização, assim como o nível de gravidade e do dado, e a avaliação de risco 
(perigo) futuro de dano e de mau trato são essenciais para uma compreensão da atuação das CPCJ e poderá, inclusive, 
contribuir para o entendimento da plataforma como uma ferramenta de trabalho e de estruturação e planeamento do 
acompanhamento que é feito do caso. A inclusão deste tipo de informação na plataforma de recolha de dados, poderia 
beneficiar da criação de um grupo de trabalho externo e interdisciplinar – portanto, com um olhar distanciado sobre as CPCJ 
e o SPIJ – com o propósito de desenvolver/identificar uma forma de recolha adequada, cientificamente válida, mas também 
pertinente e de acordo com as práticas já desenvolvidas pelos técnicos. Este trabalho preparatório poderá ser relevante 
também para criar e identificar o grau de consistência entre técnicos no entendimento que têm do conceito de risco e das 
dimensões utilizadas e o foco adotado na sua avaliação.

• A riqueza dos dados justifica que estes estejam acessíveis – i.e., de fácil extração - a quem os introduz (CPCJ), no sentido 
de promover a reflexão e a melhoria das práticas, sustentadas em evidência e em tempo útil; assim como, de forma direta 
e não mediada, aos técnicos da Comissão Nacional, em particular, do Núcleo de Planeamento Estratégico, que refletem 
sobre o fenómeno do mau trato e sobre a atuação das CPCJ numa perspetiva global. Do reconhecimento das lacunas 
existente ao nível da análise e do debate científico e interdisciplinar sobre os dados recolhidos, decorre a premência de 
dois avanços qualitativos. Por um lado, promover debates na CNPDPCJ e junto dos encontros regionais CPCJ, atendendo 
às particularidades territoriais, assim como no âmbito do SPIJ, i.e., envolvendo as diferentes entidades e stakeholders (da 
justiça, da saúde, da segurança social, da educação, etc.), potenciando, dessa forma, uma reflexão sobre o estudo e a 
promoção da eficácia do SPIJ no seu todo. A participação e a perspetiva da criança e do jovem não devem ser esquecidas, 
quer no acompanhamento dos processos de promoção e proteção, quer nos debates mais alargados sobre a temática.
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Observatório das Famílias e das Políticas de Família

O Observatório das Famílias e das Políticas de Família (OFAP), criado em 2010, 
é o observatório do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
(ICS-ULisboa) que tem por objetivo aprofundar e divulgar o conhecimento sobre 
as famílias e as políticas de família na sociedade portuguesa. As duas grandes 
linhas de atuação são: o acompanhamento da evolução das formas e dinâmicas 
da vida familiar, assim como do seu impacto nos padrões demográficos; e a 
monitorização e divulgação da legislação e das políticas de família nacionais.

Quase trinta anos depois da ratificação da Convenção e vinte anos depois da 
entrada em vigor da LPCJP, o que pode ser dito sobre a qualidade e a eficácia 
do SPDPCJP em Portugal?

Neste Policy Brief pretende-se dar um contributo na resposta a esta questão, 
tendo por base uma perspetiva epidemiológica que sustenta o desenvolvimento 
e a melhoria das políticas públicas e das respostas sociais a partir de evidência 
empírica. Nesse contexto, os casos reabertos assumem particular relevância 
porque são, potencialmente, evidencia da exposição da criança/jovem a uma 
situação de perigo de forma continuada ou repetida no tempo.

O estudo apresentado neste Policy Brief pretendeu adotar uma perspetiva 
sistémica e ecológica na análise dos casos reabertos, mais especificamente, 
na identificação do/s perfil/s de resposta das CPCJ a casos que, após o seu 
arquivamento inicial, voltam a ser sinalizados. Pretende-se, ainda, descrever os 
casos que se agruparam em cada um dos perfis e, assim, compreender até 
que ponto a atuação das CPCJ é diferenciada em função das características da 
situação de perigo, da criança e da família.

O estudo apresentado foi desenvolvido no âmbito da realização da tese de 
Cândida Parente para a obtenção do grau de Mestre, no Mestrado em Proteção 
de Crianças em Jovens. Este trabalho resulta assim de uma pareceria científica na 
(co-)orientação e acompanhamento das restantes co-autoras e suas instituições 
científicas (ISCTE-IUL; ICS-ULisboa).

As referências bibliográficas contidas neste Research Brief estão disponíveis na 

versão online 

www.ofap.ics.ulisboa.pt


