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 Introdução 
 

O presente documento constitui uma apresentação e discussão dos dados recolhidos 

no âmbito do Projeto Adélia relativos ao Concelho de Paços de Ferreira. Trata-se de um 

trabalho desenvolvido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Paços de 

Ferreira, em colaboração com o Grupo de Investigação e Intervenção em Acolhimento e 

Adoção (GIIAA) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto (FPCEUP), no âmbito da cooperação institucional entre a FPCEUP e a Comissão 

Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em Perigo 

(CNPDPCJP). A partir deste relatório de diagnóstico do respeito pelos Direitos da Criança em 

Paços de Ferreira, será desenvolvido o Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos 

das Crianças e Jovens (PLPPDCJ) do mesmo concelho. 

Através de metodologias quantitativas e qualitativas e numa abordagem multi-

informante, o Projeto Adélia pretende realizar um diagnóstico local sobre os Direitos da 

Criança, identificando os direitos respeitados e não respeitados, os fatores que facilitam a 

concretização desses direitos e os fatores que constituem risco à promoção do bem-estar das 

crianças e adolescentes do concelho. Com os problemas identificados serão definidas metas 

de intervenção e estratégias de ação concretas; com as potencialidades reconhecidas serão 

identificados recursos para a intervenção. Assim, o PLPPDCJ de Paços de Ferreira parte dos 

recursos locais para implementar novas estratégias que respondam às necessidades e 

problemas identificados para a construção de um concelho amigo das crianças, respeitador 

e fomentador dos seus Direitos. 

Como ponto de partida para o PLPPDCJ de Paços de Ferreira, a primeira parte deste 

documento resume os principais resultados, quantitativos (indicadores estatísticos do 

concelho, questionários) e qualitativos (respostas abertas aos questionários), recolhidos junto 

das diferentes fontes de informação (crianças de idade escolar, adolescentes/jovens, 

famílias, profissionais), procurando traduzir uma compreensão global e sistémica da realidade 

do concelho, estabelecendo ligações entre os diferentes dados e assumindo a 

interdependência entre diferentes fatores. Adicionalmente, o presente documento propõe 

uma leitura interpretativa dos dados obtidos acerca do concelho, projetando-os em ações 

concretas de futura intervenção.  

Numa primeira secção deste relatório é realizada uma caraterização do concelho, 

apresentando alguns indicadores estatísticos, organizados segundo as respostas aos 

diferentes Direitos da Criança, disponíveis no concelho. Estes dados irão permitir uma leitura 

contextualizada dos resultados obtidos diretamente junto da população, sobre os Direitos das 

Crianças, os quais constituem o cerne do presente relatório. Assim, numa segunda parte 

deste relatório serão apresentados os resultados da auscultação feita junto das Crianças e 
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Adolescentes/Jovens do concelho de Paços de Ferreira, bem como das Famílias e dos 

Profissionais das Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude do mesmo 

concelho. Esta auscultação, realizada essencialmente através de questionários online, teve 

como principal objetivo ouvir, diretamente dos interlocutores da comunidade, a sua perceção 

acerca da maneira como são reconhecidos, respeitados e implementados os Direitos da 

Criança no concelho. Numa terceira parte do documento é apresentado o Plano Local de 

Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens de Paços de Ferreira. 

A presente análise descritiva e interpretativa de resultados está organizada por grupos 

de participantes, permitindo identificar, numa leitura global, as principais características da 

voz de cada grupo. Assim, inicia-se pelas Crianças com idade entre 6 e 12 anos, seguindo-

se os Adolescentes/Jovens (13-18 anos). Em continuação são descritos os resultados obtidos 

junto das Famílias e, também, dos Profissionais das Entidades com Competência em Matéria 

de Infância e Juventude. Por fim, incluiu-se o autodiagnóstico realizado pela CPCJ de Paços 

de Ferreira.  

Embora abordando temáticas comuns, os questionários desenvolvidos pela 

CNPDPCJ procuram ajustar-se às características e atuação dos diferentes interlocutores. Por 

conseguinte, a presente análise de resultados é condicionada pelas características de cada 

instrumento de recolha de dados utilizado. 

Cada subsecção de resultados é concluída por uma súmula que ajuda a sistematizar 

os principais resultados, bem como a identificar áreas prioritárias de intervenção. Nestas 

súmulas, e de forma a completar os dados quantitativos, é também apresentada a voz de 

cada interlocutor, através da análise qualitativa de algumas respostas abertas.  

Como conclusão global do relatório, são apresentadas, por um lado, as principais 

forças, potencialidade e recursos, e, por outro lado, as principais fraquezas, fragilidades e 

lacunas do concelho.  

O documento termina com o Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens, tendo em consideração os eixos prioritários de intervenção definidos, 

cumprindo os seguintes parâmetros: objetivos gerais; objetivos específicos; ações/atividades; 

calendarização; grupo-alvo; responsável; parcerias; resultados esperados e indicadores de 

avaliação.  

O PLPPDCJ tem por base uma abordagem holística, compreendendo os contextos e 

as dinâmicas estabelecidas entre os diferentes sistemas e a forma como estes influenciam o 

desenvolvimento e o bem-estar geral das crianças e jovens. 
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 Caracterização do Concelho 

 

A caracterização a seguir apresentada baseou-se num conjunto de indicadores 

estatísticos do concelho de Paços de Ferreira, fornecidos pela CPCJ ou recolhidos online, 

disponibilizados publicamente. Estes resultaram de uma seleção dos indicadores propostos 

no Documento 5A – Diagnóstico Local: Orientações para a Recolha de Informação 

Quantitativa, do Protocolo de recolha de dados do Projeto Adélia, e foram organizados de 

acordo com os temas propostos no mesmo, a saber: Demografia e Famílias, Direito à 

Sobrevivência, Direito ao Desenvolvimento, Direito à Participação e Direito à Proteção.  

 

Demografia e Famílias 

O concelho de Paços de Ferreira localiza-se no distrito do Porto, pertencendo à região 

Norte e à sub-região do Tâmega e Sousa. Em 2020 (de acordo com o PORDATA), este 

concelho tinha 56639 residentes, entre os quais apenas 361 (0.6%) eram cidadãos 

estrangeiros, sendo o Brasil o país de origem mais frequentemente indicado (n = 189, 52.4%). 

Entre os residentes, no mesmo ano, a percentagem de crianças e adolescentes, até 

aos 19 anos, era de cerca de 20% (n = 11291, 19.9%) – o que se assemelha à percentagem 

nacional (20.3%). Destes, 5795 eram do sexo masculino (51.3%) e 5496 do sexo feminino 

(48.7%). A Tabela 1 apresenta a distribuição de crianças por faixas etárias, evidenciando que 

é a faixa etária 15-19 anos que apresenta maior frequência. 

 

Tabela 1 

Distribuição por Faixa Etária das Crianças de Paços de Ferreira (N = 11091) 

 

De acordo com os Censos 2011, as famílias pacenses de três elementos (n = 5608, 

31.3%) constituíam a tipologia mais frequente. Por outro lado, de acordo com os resultados 

do Censos 2021, embora as famílias de três elementos tenham continuado a ser as mais 

comuns, a sua prevalência decresceu (n = 5487, 28.7%). Adicionalmente, verificou-se uma 

tendência à redução do número de elementos das famílias, o que se traduziu numa menor 

Faixa etária (anos) n % 

0 a 4 2303 20.8 

5 a 9 2357 21.3 

10 a 14 3033 27.3 

15 a 19 3398 30.6 
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percentagem de famílias numerosas (5 ou mais elementos; n = 1625, 8.5%). A distribuição 

das famílias por número de elementos encontra-se representada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Distribuição por Número de Elementos das Famílias Pacenses, segundo o Ano 

 

Ao nível do nascimento de novas crianças, o concelho somou, em 2020 (dados do 

PORDATA), 435 nados-vivos e um índice sintético de fecundidade de 1.20 – o que significa 

que, nesse ano, as mulheres em idade fértil do concelho tiveram, em média, apenas um/uma 

filho/a, situando-se abaixo da média nacional (1.40). Dos nados-vivos contabilizados, 2.5% 

(n = 11) tinham mãe estrangeira e 45.7% (n = 199) foram fruto de relacionamentos não-

matrimoniais, encontrando-se os progenitores, na sua maioria, em situação de coabitação. 

Não estando disponíveis dados a nível concelhio, importa mencionar que, na região Norte, 

em 2020, a idade média das mulheres, no nascimento do/a primeiro/a filho/a, foi de 30.9 anos 

de idade. Refira-se ainda que Paços de Ferreira apresentou uma taxa de mortalidade infantil 

de 2.3‰, encontrando-se abaixo da taxa de mortalidade infantil a nível nacional (2.4‰), mas 

acima da taxa correspondente à sub-região a que pertence (1.7‰).  

 

Direito à Sobrevivência 

 No que respeita à situação laboral dos residentes, de acordo com o PORDATA, em 

2019, estes eram, na grande maioria, trabalhadores por conta de outrem (n = 19728, 95.3%). 

Contudo, existia também uma percentagem que desempenhava a função de empregador (n 

= 971, 4.7%), sendo que, neste caso, se destacava a disparidade entre os sexos: 3.3% dos 

trabalhadores eram empregadores do sexo masculino (n = 684) e 1.4% eram empregadores 

do sexo feminino (n = 287). Em relação aos ganhos médios mensais, incluindo horas extra, 

subsídios e prémios, no mesmo ano, os trabalhadores de Paços de Ferreira auferiram, em 

média, 886.7 euros. Contudo, quando este indicador foi analisado em separado, com base 

Dimensão (elementos) 2011 (N = 17908) 2021 (N = 19100) 

n % n % 

1 1653 9.2 2660 13.9 

2 4148 23.2 5289 27.7 

3  5608 31.3 5487 28.7 

4 4619 25.8 4039 21.2 

5 ou + 1880 10.5 1625 8.5 



   
 

 
9 

no sexo, observou-se uma diferença entre os valores: enquanto as mulheres ganharam, em 

média, 827 euros por mês, o ganho médio mensal dos homens foi de 934.5 euros. 

 Segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P.), no último mês 

de 2020 encontravam-se 2197 pessoas inscritas no Centro de Emprego do concelho, o que 

corresponde a uma taxa de desemprego de 3.9%. De entre a população desempregada, 

42.3% são homens (n = 929) e 57.7% são mulheres (n = 1268), o que mostra uma maior 

vulnerabilidade das mulheres face a esta situação. À data, 50.4% dos desempregados 

recebiam o subsídio (n = 1109), sendo que 41.3% dos beneficiários eram homens (n = 458) 

e 58.7% mulheres (n = 651). 

 Relativamente ao Rendimento Social de Inserção (RSI), o concelho contava, em 2020 

(dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Social – ISS, I.P.), com 705 agregados 

familiares beneficiários deste apoio (número significativamente inferior ao de 2011 – N = 

1345), sendo o valor médio, por família, correspondente a 238.75 euros. Além disso, pela 

informação disponibilizada pelos agrupamentos de escolas de Paços de Ferreira, foi ainda 

possível verificar que, no ano letivo 2020/21, foram abrangidas pelos Serviços de Ação Social 

Escolar (SASE), 53% das crianças (n = 627) do Agrupamento de Escolas de Eiriz, – 23 do 

ensino pré-escolar, 184 do 1º ciclo do ensino básico, 176 do 2º Ciclo do Ensino Básico e 244 

do 3º Ciclo do Ensino Básico –, 62.3% das crianças (n = 632) do Agrupamento de Escolas de 

Frazão e 34.9% das crianças (n = 660) do Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira – 

79 do ensino pré-escolar, 154 do 1º ciclo do ensino básico, 259 do 2º ciclo do ensino básico 

e 168 do 3º ciclo do ensino básico. Não foram disponibilizados dados relativos ao número de 

estudantes apoiados pelos SASE, por parte do Agrupamento de Escolas D. António Taipa 

(Freamunde), da Escola Secundária de Paços de Ferreira nem da Escola Profissional Vértice.  

 Ainda sobre os apoios sociais que as famílias podem receber, os dados fornecidos 

pelo ISS, I.P. revelaram que, em 2020, existiam 8938 crianças titulares de Abono de Família 

e 372 titulares de Subsídio por Frequência de Estabelecimento de Educação Especial. Além 

disso, comprovou-se que, nesse mesmo ano, 844 famílias beneficiaram do Subsídio por 

Assistência a Filho. Note-se que estes valores se reportam a um período de pandemia e esse 

aumento de subsídio por assistência ao filho pode dever-se à COVID-19. Por sua vez, o 

número de beneficiários de Prestação por Parentalidade, em 2020, foi de 1247. 

Por fim, no âmbito da Intervenção Precoce, dados conjuntos para os concelhos de 

Felgueiras, Paços de Ferreira e Lousada, indicaram que, em 2019, foram acompanhadas 180 

crianças, pela ELI Vale do Sousa Norte. 
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Direito ao Desenvolvimento 

No ano letivo 2019/20, segundo a informação fornecida pela Rede Escolar, Paços de 

Ferreira tinha um total de 8051 crianças inscritas nos diversos níveis de ensino. A distribuição 

das crianças por nível de ensino encontra-se representada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 

Distribuição por Nível de Ensino das Crianças de Paços de Ferreira (N = 8051) 

 

Em termos de oferta educativa, verificou-se que Paços de Ferreira dispõe de quatro 

agrupamentos de escolas – AE D. António Taipa, AE de Paços de Ferreira, AE de Eiriz e AE 

de Frazão –, bem como de uma escola secundária e de uma escola profissional que não se 

encontram agregadas a qualquer agrupamento, a Escola Secundária de Paços de Ferreira e 

a Escola Profissional Vértice. Além destes estabelecimentos de ensino, de acordo com a 

Carta Social 2020, à data, o concelho contava ainda com 346 vagas distribuídas por 9 creches 

pertencentes à Rede Solidária, nas quais se encontravam inscritas 253 crianças com idade 

inferior a 3 anos. 

O concelho dispõe ainda de três escolas privadas com respostas desde a creche até 

ao 12.º ano. Dispõe ainda de algumas entidades formadoras com cursos no âmbito do 

programa Aprendizagem destinados a jovens do ensino secundário.  

 As crianças pacenses apresentaram, de forma geral, no ano letivo 2019/20 (dados 

provenientes da rede escolar do concelho), uma taxa bruta de escolarização superior à média 

do continente, nos três ciclos do ensino básico. Contudo, no pré-escolar e no ensino 

secundário a taxa do concelho é inferior à média nacional, sendo particularmente inferior no 

que diz respeito ao ensino secundário. A comparação entre a taxa bruta de escolarização de 

Portugal Continental e de Paços de Ferreira encontra-se representada no Gráfico 1. 

 

 

 

 

Nível de ensino n % 

Ensino Pré-escolar 851 10.6 

1º Ciclo do Ensino Básico 2168 26.9 

2º Ciclo do Ensino Básico 1241 15.4 

3º Ciclo do Ensino Básico 2107 26.2 

Ensino Secundário 1684 20.9 
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Gráfico 1 

Comparação da Taxa Brutas de Escolarização de Portugal Continental e Paços de Ferreira 

no Ano Letivo 2019/20 

 
 

 No ano letivo 2019/20, Paços de Ferreira apresentou uma taxa de retenção e 

desistência da escola inferior à média, em todos os ciclos de ensino. A comparação entre a 

taxa de retenção e desistência de Portugal Continental e de Paços de Ferreira encontra-se 

representada no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 

Comparação da Taxa de Retenção e Desistência de Portugal Continental e Paços de Ferreira 

no Ano Letivo 2019/20 
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 Por fim, foi possível apurar que, no ano letivo 2020/21, Paços de Ferreira contava, nos 

diferentes níveis de ensino, com um total de 228 alunos com necessidades específicas de 

educação, em três dos quatro agrupamentos (dados disponibilizados pela Rede Escolar). Não 

foram disponibilizados dados referentes ao número de estudantes com necessidades 

específicas de educação a frequentar o Agrupamento de Escolas D. António Taipa 

(Freamunde), a Escola Secundária de Paços de Ferreira ou a Escola Profissional Vértice. A 

Tabela 4 apresenta a distribuição dos alunos com necessidades específicas de educação por 

agrupamento. 

 

 Tabela 4 

Distribuição por Agrupamento das Crianças com NEE, Segundo o Nível de Ensino (N = 228) 

 

 

Direito à Participação 

 No que concerne ao Direito à Participação, os dados facultados pelos agrupamentos 

permitiram apurar que, no ano letivo 2020/21, o Agrupamento de Escolas de Paços de 

Ferreira usufruiu da atuação de uma Associação de Estudantes. Embora tenha existido 

sempre uma Associação de Estudantes no Agrupamento de Escolas de Frazão, entre os anos 

letivos 2016/17 e 2019/20, no ano letivo 2020/21 tal não ocorreu. Existem ainda Associações 

de Estudantes na Escola Secundária de Freamunde, pertencente ao Agrupamento de 

Escolas D. António Taipa, assim como na Escola Secundária de Paços de Ferreira.  

Por sua vez, o Município dispõe de políticas direcionadas à juventude. O Conselho 

Municipal da Juventude (CMJ) tem como objetivo dar voz aos jovens e incentivar à sua 

participação, através das associações juvenis/grupos informais de jovens, das associações 

de estudantes e das Juventudes Partidárias, que se fazem representar no CMJ.  

Adicionalmente, disponibiliza, de forma gratuita, a todos os jovens do concelho, com 

idades compreendidas entre os 12 e os 35 anos, o Cartão Municipal Jovem, cuja posse facilita 

o acesso a um conjunto de serviços e bens, que se encontram sob tutela, não só do Município, 

como de entidades externas que optaram por aderir à iniciativa. 

De realçar que em função destas medidas, o Município de Paços de Ferreira recebeu, 

recentemente, o Selo de Município Amigo da Juventude. 

Nível de ensino Pré-escolar 1º CEB 2º CEB 3º CEB 

AE de Eiriz 4 22 19 30 

AE de Frazão 0 19 12 38 

AE de Paços de Ferreira 3 36 26 19 
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Direito à Proteção 

 Relativamente ao Direito à Proteção, em 2020, a CPCJ de Paços de Ferreira 

apresentou um volume processual global de 363 casos trabalhados. A faixa etária com mais 

sinalizações foi a dos 15 aos 17 anos (n = 88, 23.6%). A distribuição por sexo e faixa etária 

das crianças e adolescentes sinalizados encontra-se representada no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 

Distribuição por Sexo e por Faixa Etária das Crianças e Adolescentes Sinalizados (N = 373) 

 
  

No ano de 2020, a principal problemática sinalizada à CPCJ de Paços de Ferreira foi 

a “exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento 

da criança: exposição a violência doméstica”. Esta problemática tem sido a principal 

problemática sinalizada desde o ano 2017. No ano de 2020, a segunda problemática mais 

sinalizada foi a “negligência: falta de supervisão e acompanhamento”, e a terceira 

problemática mais sinalizada foi o “absentismo escolar”. 

É de referir, ainda, nos casos sinalizados de absentismo escolar/abandono escolar, 

correspondendo, no total, a 42 casos: 19 de abandono (45.2%) e 23 de absentismo (54.8%). 

Em ambos, a faixa etária dos 15 aos 17 anos foi a que apresentou uma maior percentagem, 

representando 36.8% (n = 7) e 56.5% (n = 13) dos casos relatados, respetivamente. Oito 

alunos foram capazes de reverter a sua trajetória educativa. Contudo, cinco mantiveram o 

abandono e quatro, entre os 18 e os 21 anos, atingiram a maioridade e abandonaram o 

sistema educativo. A distribuição de Abandono e Absentismo Escolar, por faixas etárias 

encontra-se representada na Tabela 5. 
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Tabela 5 

Distribuição por Faixa Etária das Taxas de Abandono e Absentismo Escolar 

 

 

No mesmo ano, a Comissão instaurou 131 novos processos e reabriu 45. Recebeu 

de outras CPCJ 9 processos novos. Transitaram do ano 2019, 178 processos. Em relação 

aos tipos de Medida de Promoção e Proteção, a de Apoio Junto dos Pais foi a mais 

frequentemente aplicada (n = 221, 81%) por esta entidade. A distribuição do tipo de Medida 

de Promoção e Proteção aplicada encontra-se representada na Tabela 6. 

 

Tabela 6  

Distribuição por tipo de Medidas de Promoção e Proteção aplicadas pela CPCJ (N = 273) 

 

 

Dos 363 processos, 13 (3.6%) foram arquivados na sequência da sua remessa para 

o Ministério Público. No que diz respeito aos motivos pelos quais a CPCJ remeteu estes 

Processos de Promoção e Proteção, a ausência de consentimento para a intervenção por 

parte dos pais foi a mais comum (n = 10, 76.9%), seguida pela oposição das próprias crianças 

(n = 2, 15.4%). Em apenas um dos casos, a remessa teve por base a retirada do 

consentimento (n = 1, 7.7%), após o início da intervenção. 

Dimensão (anos) Abandono Escolar (N = 19) Absentismo Escolar (N = 23) 

n % N % 

6 a 8 3 15.8 1 4.3 

9 a 10 0 0 1 4.3 

11 a 14 5 26.3 2 8.7 

15 a 17 7 36.8 13 56.5 

18 a 21 4 21.1 6 26.1 

Tipo de Medida n % 

Apoio Junto dos Pais 221 81 

Apoio Junto a Outro Familiar  38 13.9 

Confiança a Pessoa Idónea  0 0 

Autonomia de Vida 4 1.5 

Acolhimento Familiar 2 0.7 

Acolhimento Residencial 8 2.9 
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 Durante o ano de 2020, o Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) de Paços de Ferreira 

iniciou 176 processos de apoio. Considerando, também, os acompanhamentos de utentes 

cujos processos tiveram início em anos anteriores, foram atendidas cerca de 217 pessoas e 

efetuados, no seu conjunto, 1390 atendimentos, follow-up e diligências. 

 Relativamente à Violência Doméstica, apurou-se que, no ano de 2020, foram 

reportados 79 casos à GNR de Paços de Ferreira, contabilizando 82 vítimas. Destas 86.6% 

foram mulheres (n = 71) e 11% foram homens (n = 9), havendo duas vítimas cujo sexo não 

foi identificado (2.4%). As vítimas apresentam uma idade mínima e máxima de 18 e 91 anos, 

respetivamente (M = 45.6, DP = 16.1), sendo a faixa etária dos 40 aos 49 anos a que 

apresentou maior frequência. A distribuição, por faixa etária, das vítimas de violência 

doméstica, encontra-se representada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 

Distribuição por Faixa Etária das Vítimas de Violência Doméstica (N = 82) 

 

 

Por sua vez, no que se refere à relação entre as vítimas e os suspeitos de agressão, 

em casos de violência doméstica, a relação conjugal (n = 30, 36.6%) foi a que apresentou 

maior frequência, seguida pela relação de união de facto (n = 21, 25.6%). Além destas, 

destaca-se ainda o número de agressões de filhos sobre os pais, com uma percentagem de 

13.4% (n = 11). A distribuição das vítimas, em função da sua relação com o suspeito de 

violência doméstica, encontra-se representada na Tabela 8. 

 

 

 

 

 

Faixa etária (anos) n % 

Menos de 20  1 1.2 

20 a 29 12 14.6 

30 a 39 15 18.3 

40 a 49 22 26.8 

50 a 59 18 22 

60 a 69 9 11 

Mais de 70 5 6.1 
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Tabela 8 

Distribuição por Relação com o Suspeito das Vítimas Violência Doméstica (N = 82) 

 

 

Nota: Em duas situações, não está indicada a relação entre vítima e suspeito. 

 

 

 

Relação n % 

Cônjuge 30 36.6 

Ex-cônjuge 8 9.8 

Companheiro/a 21 25.6 

Ex-companheiro/a 2 2.4 

Namorado/a 6 7.3 

Ex-namorado/a 2 2.4 

Pai/Mãe 11 13.4 
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Em suma, podemos destacar os seguintes aspetos: 

• Cerca de 20% dos residentes de Paços de Ferreira eram Crianças e Adolescentes até aos 

19 anos; a faixa etária 15-19 anos foi a mais representada (dados de 2020); 

• A idade média das mães no nascimento do primeiro filho foi de 30.9 anos (2020); menor 

índice de fecundidade comparativamente à média nacional; 

• Menor índice de mortalidade infantil comparativamente à média nacional, mas maior em 

relação à sub-região; 

• O rendimento médio dos trabalhadores do concelho foi de 886.7€, sendo o rendimento médio 

das mulheres significativamente mais baixo que dos homens; maior incidência de 

desemprego das mulheres, comparativamente aos homens (2021); 

• 8051 alunos inscritos nas várias escolas, em 2019-2020 (pelo menos 228 identificados com 

Necessidades Específicas de Educação);  

• O SASE apoiou 2301 alunos (2020/2021); Disparidade de apoios económicos escolares 

(SASE) entre agrupamentos (menor percentagem de crianças com apoio em agrupamento 

central); 

• Taxa bruta de escolarização superior à média de Portugal Continental, à exceção do ensino 

pré-escolar que é menor e do ensino secundário que é significativamente menor; 

• Taxa de retenção e desistência da escola inferior à média de Portugal Continental;  

• Existência de Conselho Municipal da Juventude; 

• Existência de associações de estudantes em dois Agrupamentos de Escolas e na Escola 

Secundária de Paços de Ferreira;  

• 363 crianças/jovens sinalizados à CPCJ (2020); Exposição a comportamentos que possam 

comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança: Violência Doméstica – motivo mais 

frequente de sinalização; 

• Gabinete de Apoio à Vítima apoiou 217 pessoas (2020); 

• 79 casos de Violência Doméstica, abrangendo 82 vítimas, reportados à GNR (2020).  
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  Crianças (6-12 anos) 

 

Os dados apresentados relativamente às crianças entre os 6 e os 12 anos de idade 

foram obtidos através do questionário, online, Participação de Crianças e Jovens no 

Diagnóstico Local – Instrumento 6B Ferramenta de diagnóstico para crianças – do Protocolo 

de recolha de dados do Projeto Adélia. No total, no concelho de Paços de Ferreira, 

participaram 401 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos (M = 9.13, DP 

= 1.82). A distribuição por idades encontra-se representada, tanto na Tabela 1, como no 

Gráfico 1. 

 

Tabela 1 

Distribuição por Idades das Crianças 6-12 Anos Participantes (N = 401) 

Nota: Cinco participantes não indicaram a sua idade.  

 

Gráfico 1 

Distribuição por Idades das Crianças 6-12 Anos Participantes (N = 401) 

 

Nota: Cinco participantes não indicaram a sua idade.  
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No respeitante ao sexo dos respondentes, verificou-se uma distribuição relativamente 

equilibrada, com 192 rapazes (47.9%) e 209 raparigas (52.1%), a participar no estudo. 

Relativamente ao nível de ensino, estes encontravam-se entre o 1º e o 3º Ciclos do Ensino 

Básico, sendo o mais frequente o 1º Ciclo do Ensino Básico (69.8%). A distribuição por ciclo 

de ensino está representada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Distribuição por Ciclo de Ensino das Crianças 6-12 anos (N = 401) 

 

De seguida são apresentados os resultados relativos a cada uma das dimensões 

avaliadas, a saber: Brincadeira e Lazer, Participação e Cidadania, Segurança e Proteção, 

Saúde, Educação e Vida Pessoal.  

 

Brincadeira e Lazer 

 No âmbito da Brincadeira e Lazer, mais de metade das crianças considerou que, na 

sua terra, existem sítios para brincar (n = 268, 66.8%; cf. Gráfico 2), como parques infantis. 

As crianças mais novas, que frequentavam o 1º ciclo de ensino, foram aquelas que 

identificaram menos respostas neste âmbito. A maioria das crianças indicou que, quando vai 

a estes locais, os adultos responsáveis não brincam (n = 34, 8.5%; cf. Gráfico 3) ou nem 

sempre (n = 176, 43.9%) brincam com elas.  

Quase 80% das crianças indicaram conseguir descansar e aproveitar o seu tempo 

livre, quando regressam da escola e durante o fim de semana (n = 315, 78.6%; cf. Gráfico 4). 

Cerca de 47% mencionaram que, depois da escola, os pais nem sempre conseguem brincar 

(n = 188, 46.9%) ou nunca brincam com elas (n = 58, 14.5%; cf. Gráfico 5). Ao fim de semana, 

a disponibilidade parental é ligeiramente maior, sendo que cerca de metade das crianças 

afirmaram que os pais/adultos cuidadores brincam com elas (n = 215, 53.6%; cf. Gráfico 6), 

bem como as levam a passear, ao museu, a comer fora ou a outros sítios (n = 201, 50.1%; 

cf. Gráfico 7). Não obstante, é essencial realçar que, mesmo quando as questões remetiam 

para o fim de semana, a percentagem de crianças que responderam nem sempre, foi elevada 

- 36.7% (n = 147) e 42.9% (n = 172), respetivamente (cf. Gráficos 6 e 7). 

Nível de ensino n % 

1º Ciclo do Ensino Básico 280 69.8 

2º Ciclo do Ensino Básico 112 27.9 

3º Ciclo do Ensino Básico 9 2.2 
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Por fim, no que concerne a brincar na praia, no campo ou no rio, as respostas 

distribuíram-se, maioritariamente, em dois sentidos: enquanto cerca de 47% das crianças (n 

= 187, 46.6%; cf. Gráfico 8) disseram ser completamente verdade que realizam estas 

atividades, 43.6% (n = 175) responderam que nem sempre as fazem. Considerando o facto 

de esta questão remeter para atividades ao ar livre, é importante notar que os dados foram 

recolhidos durante a pandemia, podendo as restrições impostas ter influenciado as respostas. 

Os Gráficos 2 a 8 (pp. 28 a 30) apresentam os resultados da Brincadeira e Lazer.  
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Participação e Cidadania 

Na dimensão da Participação e Cidadania, 33.7% das crianças referiram que nem 

sempre o seu professor lhes pergunta se gostam das aulas (n = 135; cf. Gráfico 9) e cerca de 

14% (n = 54, 13.5%) afirmaram que não é verdade que esta prática exista. Adicionalmente, 

apesar de mais de metade das crianças (n = 218, 54.4%; cf. Gráfico 10) garantirem ser 

completamente verdade que são questionadas acerca do que poderiam melhorar no recreio, 

Em suma, embora o direito a brincar seja reconhecido e respeitado para a maioria 

das crianças, algumas referem que “As escolas deviam dar mais horas livres para 

brincarmos, nos distrairmos…”. Além disso, algumas crianças, particularmente as mais 

novas, referem que “É preciso mais locais para brincar!” – ou uma maior adequação dos 

mesmos a diferentes idades - “Às vezes, se criarem outros divertimentos, é melhor e no 

parque que frequento não há coisas mais divertidas para a minha idade.”. Além disso, nem 

todas parecem ter a mesma oportunidade de acesso – “Acho que deveria de haver um 

parque infantil na minha freguesia”. Estes espaços, além de serem locais ao ar livre, 

representam oportunidades de socialização, que, tal como as próprias crianças 

reconhecem, são essenciais ao bom desenvolvimento – “A brincadeira e o lazer é essencial 

para socializar e crescer saudável”. 

No entanto, o que mais se destaca dos resultados obtidos junto das crianças acerca 

da Brincadeira e Lazer é a falta de disponibilidade dos pais para brincarem com os seus 

filhos, seja em casa, fora de casa, à semana ou ao fim de semana. Dada a importância do 

brincar para o desenvolvimento e ajustamento psicológico das crianças, é fundamental que 

todas disponham de tempo e oportunidades para o fazer, não apenas sozinhas ou com os 

seus pares, mas também com os seus pais e em família. O acompanhamento/ presença 

dos adultos nestes momentos de lazer é muito importante, pois constituem momentos de 

interação privilegiada, de fortalecimento de vínculos, de aproximação, de conhecimento, de 

comunicação, de acompanhamento, de supervisão, de modelação de comportamento, etc. 

A disponibilidade dos pais para brincar com os filhos é um desafio na vida das famílias 

contemporâneas, mas deve representar uma prioridade, pois trata-se de uma necessidade, 

essencial ao bom desenvolvimento das crianças. As iniciativas da CPCJ na promoção de 

competências parentais devem incluir a abordagem à importância do brincar com os filhos. 

Todas as famílias deveriam dedicar, pelo menos, meia hora do seu dia-a-dia a brincar com 

os seus filhos. Ouvir as crianças sobre esta sua necessidade – de maior atenção e 

disponibilidade dos pais para a brincadeira e lazer – deve ser também uma prioridade: 

“Nunca brincam comigo, apenas ficam nos aparelhos eletrónicos ou a dormir”.; “Acho que 

quando os mais velhos tiverem tempo livre devem brincar com os mais novos.”). 
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cerca de 20% dos respondentes (n = 91, 22.7%) mencionaram que tal não é verdade. Estas 

práticas de participação são mais estimuladas no 1º ciclo e menos comuns no 2º ciclo, de 

acordo com as crianças entrevistadas. 

 Cerca de metade dos participantes (51.9%) apontaram que não é verdade (n = 57, 

14.2%; cf. Gráfico 11) ou nem sempre é verdade (n = 151, 37.7%) que os pais/adultos 

responsáveis lhes perguntem o que querem fazer no fim de semana. Por outro lado, quando 

está em causa o local onde querem passear ou ir de férias, a percentagem de crianças que 

admitiram não ser envolvidas na tomada de decisão é inferior e metade dos respondentes 

afirmaram ser completamente verdade que são questionados sobre o tema (n = 201, 50.1%; 

cf. Gráfico 12). Ainda assim, a percentagem de participantes que responderam que não é 

verdade (n = 59, 14.7%) ou nem sempre é verdade (n = 132, 32.9%) que a sua opinião seja 

considerada ronda os 48%. Os rapazes percecionaram-se como participando 

significativamente menos nestas decisões familiares, do que as raparigas. 

Em relação às tarefas domésticas, a maioria (n = 245, 61.1%; cf. Gráfico 13) afirmou 

ajudar a família, considerando-as divertidas (n = 267, 66.6%; cf. Gráfico 14). Este tipo de 

participação é diferente em função do sexo das crianças, uma vez que os resultados 

revelaram que as raparigas tendem a participar mais e os rapazes tendem a participar menos, 

do que seria esperado.  

Apesar de a maioria dos participantes ter referido que já ouviu falar sobre os direitos 

das crianças (n = 288, 71.8%; cf. Gráfico 15), é importante evidenciar que aproximadamente 

17% referiram não ter ouvido falar deste tema (n = 28, 7%) ou não saber se já ouviram falar 

sobre ele (n = 39, 9.7%). Os Gráficos 9 a 15 (pp. 30 a 32) apresentam a distribuição das 

respostas a cada questão relativa à Participação e Cidadania. 

 

 

Em suma, constata-se que, no contexto escolar, é fundamental fomentar o direito 

de as crianças participarem nos momentos de discussão, nomeadamente ouvir as suas 

opiniões sobre a escola enquanto instituição e sobre o seu funcionamento. Como 

consequência, a criança sente-se parte integrante da comunidade escolar, com maior 

sentimento de pertença e de aceitação social, reconhece que a sua opinião é ouvida e 

é valorizada, valorizando ela também a escola e a comunidade escolar. 

 tem de ser uma constante na intervenção educativa. É imperativo que todas 

as crianças sejam informadas sobre, e tenham conhecimento e compreensão dos 

seus direitos! A escola, a família e as Entidades com Competência em Matéria de 

Infância e Juventude têm e devem ter um papel fundamental junto das crianças na 

promoção deste conhecimento sobre os seus direitos.  
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Segurança e Proteção 

No que respeita à Segurança e Proteção, cerca de 62% dos respondentes (n = 250, 

62.3%; cf. Gráfico 16) declararam não usar o autocarro nem outros transportes públicos para 

ir para a escola. Como expectável, verificou-se uma tendência para serem as crianças mais 

novas a usar menos os transportes públicos. A percentagem aumentou ainda mais, quando 

questionadas sobre a deslocação para a escola com recurso à bicicleta ou a pé, tendo 86% 

dos participantes (n = 345; cf. Gráfico 17) respondido não fazer uso desses meios. Não 

obstante a pouca utilização relatada para a bicicleta e para a caminhada, como meios de 

deslocação para a escola, 40.9% das crianças (n = 164; cf. Gráfico 18) afirmaram não ter 

Os dados revelam que os alunos de 1º ciclo reportam mais oportunidades de 

participação do que os do 2º ciclo. Estes resultados podem ter duas leituras: ou, 

efetivamente, os professores de 1º ciclo proporcionam mais estas oportunidades às 

crianças (porque o 1º ciclo é de monodocência e cada professor tem menos alunos e 

uma maior proximidade a estes, etc..), ou as crianças de 2º ciclo sentem mais a 

necessidade de participar e, por isso, revelam mais essa lacuna. Independentemente da 

explicação deste resultado, o fundamental é que as crianças possam ser ouvidas nas 

suas escolas, sobre os assuntos que lhes dizem respeito, qualquer que seja a sua idade.  

A nível da participação nas decisões familiares, também se observou uma lacuna 

importante. Além disso, são nítidas as diferenças de sexo no que diz respeito à 

participação nas tarefas domésticas, mas também em algumas decisões familiares 

quanto ao lazer. Estes resultados podem ter explicação em tradições e valores 

culturalmente enraizados, e que devem ser considerados/atendidos quando se 

desenvolvem ações de intervenção na comunidade. A promoção da igualdade de género 

deve ser um objetivo da ação educativa, quer na escola, quer na família desde os 

primeiros anos.  

A grande maioria das crianças refere já ter ouvido falar nos seus direitos – “Eu 

acho que não participo muito a cidadania, mas a matéria pela qual eu mais presto 

atenção é nos direitos do ser humano”. No entanto, por mais baixa que seja a 

percentagem de crianças que desconhecem os seus direitos, a promoção dos direitos 

tem de ser uma constante na intervenção educativa. É imperativo que todas as crianças 

sejam informadas sobre, e tenham conhecimento e compreensão dos seus direitos! A 

escola, a família e as Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude 

têm e devem ter um papel fundamental junto das crianças na promoção deste 

conhecimento sobre os seus direitos.  
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medo de ir para a escola dessa forma. Por outro lado, 34.9% (n = 140) afirmaram ter esse 

receio. 

No que concerne ao medo que os respondentes possuem de que outras crianças lhes 

possam fazer mal na escola, 42.9% (n = 172; cf. Gráfico 19) afirmaram nunca o ter sentido. 

Todavia, 53.6% admitiram ter esse medo (n = 93, 23.2%) ou tê-lo sentido algumas vezes (n 

= 122, 30.4%). Os resultados revelaram uma tendência para serem as raparigas quem mais 

relata ter este medo. Nas situações em que sentem medo, 71.6% das crianças (n = 287; cf. 

Gráfico 20) indicaram recorrer aos adultos responsáveis; ainda assim, 7.7% (n = 31) 

afirmaram que tal não é verdade. As crianças mais novas – do 1º ciclo – revelaram recorrer 

aos adultos com maior frequência do que as crianças que frequentam o 2º ciclo de ensino. 

Os Gráficos 16 a 20 (pp. 32 a 34) apresentam a distribuição das respostas a cada questão 

relativa à Segurança e Proteção.  

 

 

Em suma, no que diz respeito à segurança em contexto escolar, muitas crianças 

referem que se sentem seguras na escola. Ainda assim, há uma significativa percentagem de 

crianças que relataram ter receio de ser agredidas pelos colegas, particularmente as raparigas, 

apelando ao combate à violência entre pares – “Deixem de fazer bullying e brinquem todos 

juntos sem bater!”. Impõe-se a implementação de medidas de prevenção da violência verbal e 

física, de modo a garantir que as crianças se sentem protegidas e em segurança. Apesar de o 

foco das questões ser o contexto escolar, este trabalho deve ser desenvolvido também no 

contexto familiar. Uma comunicação aberta entre pais e filhos é essencial para que os pais 

possam ter conhecimento de como a criança se sente em contexto escolar, tal como é bastante 

referido pelas próprias crianças – “Se há alguma coisa, na escola, que não me agrada, eu falo 

sempre com os meus pais”; “Sempre que estou com problemas ou medos comunico ao meu 

pai e à minha mãe”; “Na minha opinião todos nós devemos contar sobre os nosso dia-a-dia 

aos nossos responsáveis, sendo assim uma forma de nós, filhos, termos uma relação saudável 

com os nossos responsáveis, devemos sempre contar com eles!”.  

Os resultados mostraram ainda que há um maior à-vontade para partilhar estes medos 

com os adultos responsáveis (quer na escola, quer na família) por parte das crianças do 1º 

ciclo, comparativamente às do 2º ciclo. Estes dados revelam a importância de se pensarem 

estratégias de aproximação do adulto cuidador às crianças mais velhas e adolescentes. No 

que se refere ao contexto escolar, isto é particularmente relevante, pois parece ser mais rara 

a figura do professor/pessoa de referência para a criança, ao contrário do que acontece no 1º 

ciclo em que a monodocência é a regra. A implementação em contexto escolar da figura do 

“delegado do bem-estar da criança”, prática já presente noutros países, afigura-se como uma 

prática a reproduzir nas escolas e agrupamentos de Paços de Ferreira. 
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Saúde 

No que concerne à Saúde, mais de 3/4 das crianças participantes afirmaram que os 

adultos responsáveis por elas falam sobre o que é ser saudável (n = 305, 76.1%; cf. Gráfico 

21). Da mesma forma, a maioria das crianças referiu que costuma jantar em família (n = 311, 

77.6%; cf. Gráfico 22) e conversar durante estes períodos (n = 287, 71.6%; cf. Gráfico 23). 

Todavia, é essencial acautelar que 20% dos participantes referiram que nem sempre é 

verdade que existam jantares em família (n = 81, 20.2%; cf. Gráfico 22) e 23% admitiram que 

nem sempre há diálogo durante esses momentos (n = 92, 22.9%; cf. Gráfico 23). 

Quase 90% das crianças participantes (n = 351, 87.5%; cf. Gráfico 24) indicaram ser 

verdade que, quando estão doentes, os adultos responsáveis/cuidadores as levam ao 

médico. Por outro lado, quando questionadas sobre o facto de os profissionais de saúde 

falarem diretamente com elas, mais de 1/4 das crianças afirmaram que tal nem sempre é 

verdade (n = 114, 28.4%). Ademais, embora cerca de 70% das crianças tenham afirmado 

que os médicos lhes explicam o tratamento (n = 288, 71.8%; cf. Gráfico 26), 60% referiram 

que nem sempre compreendem tudo o que lhes é explicado (n = 241, 60.1%; cf. Gráfico 27). 

Os Gráficos 21 a 27 (pp. 34 a 36) apresentam a distribuição das respostas a cada questão 

relativa à Saúde. 

 

 

Em suma, na sua maioria, as crianças são levadas regularmente ao médico, o que 

responde ao seu direito à saúde. Por outro lado, o facto de os profissionais de saúde não 

explicarem os tratamentos, de forma compreensível a todas as crianças, impede que 

estas estejam envolvidas no seu processo terapêutico – o que não só viola o seu direito 

à saúde, como o seu direito à participação e à informação. Assim, é fundamental que a 

formação dos profissionais de saúde passe a incluir, de forma mais aprofundada, temas 

relativos à comunicação adequada à idade, garantindo que os mesmos possam contribuir 

para o cumprimento dos direitos das crianças – “Eu tenho uma boa saúde, pois a minha 

médica e a sua enfermeira são ótimas a cuidar de mim e porque eu falo abertamente com 

elas (as enfermeiras).”.  

A saúde de proximidade/saúde familiar pode ter um papel fundamental na 

prevenção de comportamentos de risco, na promoção de comportamentos saudáveis, na 

saúde mental, entre outros – “Na minha opinião, sempre que nos sentirmos mal, doentes 

ou com um mau pressentimento da nossa saúde, devemos sempre contar com os 

profissionais de saúde, afinal eles sabem o que se pode estar a passar connosco.” –, e 

deve aproximar as crianças/jovens, ouvindo-as e promovendo a sua participação em 

saúde. Estes profissionais têm ainda um papel fundamental na promoção da literacia em 

saúde, que deve começar desde cedo, através do envolvimento das próprias crianças.  

Os dados revelaram, ainda, que o diálogo é um aspeto que requer trabalho, no 

âmbito das relações familiares, nomeadamente, durante as refeições. Uma vez mais, só 

desta forma é possível potenciar a participação da criança, contribuir para que as 

suas necessidades sejam satisfeitas e promover os seus Direitos. 
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Educação 

A nível da Educação, cerca de 80% das crianças afirmaram gostar da escola (n = 315, 

78.6%; cf. Gráfico 28) e de aprender coisas novas (n = 341, 85%; cf. Gráfico 29). O gosto 

pela escola foi mais assumido pelas raparigas (comparativamente aos rapazes), bem como 

pelas crianças de 1º ciclo (comparativamente às de 2º ciclo). 

No que diz respeito à participação dos pais/adultos responsáveis nas atividades da 

escola, apesar de 47.4% terem indicado que a participação destes é completamente verdade 

(n = 190; cf. Gráfico 30), 42.4% referiram que tal nem sempre (n = 145, 36.2%) acontece ou 

que não acontece (n = 25, 6.2%). Além disso, a maior parte dos respondentes indicou que os 

pais/adultos cuidadores os auxiliam nos trabalhos de casa (n = 332, 82.8%; cf. Gráfico 31) e 

os questionam sobre o que aprenderam na escola (n = 284, 70.8%; cf. Gráfico 32). Ainda no 

que concerne ao envolvimento da família na educação e no meio escolar, 89% das crianças 

(n = 357; cf. Gráfico 33) referiram acreditar que a família consegue pagar todo o material 

escolar. O envolvimento parental nas atividades escolares e trabalhos de casa tende a ser 

mais relatado pelas crianças de 1º ciclo do que pelas crianças de 2º ciclo. 

Em relação aos professores, cerca de 60% das crianças participantes responderam 

que nem sempre é verdade que entendem o que estes explicam (n = 239, 59.6%; cf. Gráfico 

34). Porém, quando inquiridas sobre o facto de os professores se mostrarem disponíveis para 

as ajudar em situações de necessidade, a maioria (n = 327, 81.5%; cf. Gráfico 35) afirmou 

ser o caso dos/as seus/suas professores/as. Esta disponibilidade dos professores foi mais 

percecionada pelas crianças de 1º ciclo do que pelas de 2º ciclo. No que respeita à forma 

como tratam os alunos: 24.9% (n = 100; cf. Gráfico 36) indicaram que nem sempre são todos 

tratados da mesma forma; 30.4% admitiram algum tipo de violência física, respondendo que 

ou com um mau pressentimento da nossa saúde, devemos sempre contar com os 

profissionais de saúde, afinal eles sabem o que se pode estar a passar connosco.” –, e deve 

aproximar as crianças/adolescentes, ouvindo-as/os e promovendo a sua participação em 

saúde. Estes profissionais têm ainda um papel fundamental na promoção da literacia em 

saúde, que deve começar desde cedo, através do envolvimento das próprias crianças.  

Os dados revelaram, ainda, que o diálogo é um aspeto que requer trabalho, no âmbito 

das relações familiares, nomeadamente, durante as refeições. Uma vez mais, só desta forma 

é possível potenciar a participação da criança, contribuir para que as suas necessidades 

sejam satisfeitas e promover os seus Direitos. Os dados apontam assim para a necessidade 

de uma intervenção transversal junto da comunidade, orientada para a tomada de 

consciência do valor da comunicação na promoção da saúde, junto das famílias, dos 

profissionais e das próprias crianças/adolescentes.  
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nem sempre (n = 47, 11.7%; cf. Gráfico 37) ou que não é verdade (n = 75, 18.7%); e 74.8% 

algum tipo de violência verbal, respondendo que nem sempre (n = 233, 58.1%; cf. Gráfico 38) 

ou que não é verdade (n = 67, 16.7%) que estes nunca gritam com os alunos. Os resultados 

mostraram que são os rapazes que tendem a referir, com maior frequência 

(comparativamente às meninas), a existência de violência verbal por parte dos professores – 

o gritar aos alunos. 

 Em contexto escolar, a grande maioria dos participantes indicou aprender sobre como 

ser saudável (n = 344, 85.8%; cf. Gráfico 39), como proteger o meio ambiente (n = 385, 96%; 

cf. Gráfico 40) e o que são direitos das crianças (n = 345, 86%; cf. Gráfico 41). É de realçar 

que, relativamente aos direitos das crianças, 5% referiram não saber (n = 20) se o tema foi 

abordado. Relativamente ao recreio, 66.1% das crianças afirmaram haver tempo suficiente 

para brincar (n = 265; cf. Gráfico 42), todavia algumas disseram que isto não é verdade (n = 

37, 9.2%) ou que nem sempre (n = 96, 23.9%) têm o tempo que desejavam. As crianças do 

2º ciclo tendem a estar menos satisfeitas com o tempo que têm para brincar, em comparação 

com as que se encontram no 1º ciclo do ensino básico.  

Cerca de 93% das crianças (n = 374, 93.3%; cf. Gráfico 43) consideraram que, no 

contexto escolar, existem adultos com os quais podem falar em caso de necessidade. Mais 

de 35% das crianças indicaram que não é verdade (n = 16, 4%; cf. Gráfico 44) ou nem sempre 

é verdade (n = 130, 32.4%) que as casas de banho estão limpas. No que respeita à existência 

de uma biblioteca que costumem utilizar, cerca de 50% (n = 196, 48.9%; cf. Gráfico 45) 

indicaram não ser verdade que exista/a utilizem com regularidade e 17.5% (n = 70) 

declararam não ter conhecimento sobre este tema. As bibliotecas tendem a ser um recurso 

mais reconhecido pelas crianças de 2º ciclo do que pelas do 1º ciclo. Os Gráficos 28-45 (pp. 

36 a 42) apresentam a distribuição das respostas a cada questão relativa à Educação. 
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Vida Pessoal 

A maioria das crianças (n = 319, 79.6%, cf. Gráfico 46) considera que sua casa está 

sempre limpa, contudo, 18.5% (n = 74) dos participantes afirmaram que isso nem sempre é 

verdade. Em relação à disponibilidade de água quente em suas casas, 94.5% (n = 379; cf. 

Gráfico 47) afirmaram ser completamente verdade. Do mesmo modo, 95.3% (n = 382; cf. 

Gráfico 48) afirmaram gostar da sua casa e 96% (n = 385; cf. Gráfico 49) concordaram que 

esta dispõe de livros e brinquedos. 

Em relação à prática de violência, cerca de metade das crianças participantes (51.4%) 

admitiram já ter sido vítima de algum tipo de agressão física por parte dos pais/adultos 

Em suma, o direito à educação parece estar garantido, na medida em que as 

crianças frequentam a escola e afirmam gostar da escola e de aprender coisas novas – 

“Eu gosto da escola.”; “Eu gosto de aprender coisas novas.”; “A minha educação é boa”. 

Afirmam ainda que os planos de estudo incluem temas significativos para a sua vida 

quotidiana – como a saúde, a proteção do meio ambiente e os direitos das crianças. 

Ainda assim, considera-se importante referir que algumas crianças sentem que existe 

diferenciação no tratamento que recebem por parte dos professores – “Os nossos 

professores/as deveriam tratar-nos como gémeos, totalmente iguais.” –, revelando os 

resultados, mais uma vez, diferenças significativas entre as crianças de 1.º ciclo e as de 

2º ciclo, quanto ao bem-estar na escola e à proximidade ao professor.  

Embora muitas crianças elogiem os seus professores – “O meu professor é 

completamente amigo, simpático, compreensível embora ele quando vê algum erro, 

avisa.”; “Adoro o meu professor, ele ajuda-me em tudo o que preciso e ensina muito 

bem.” –, existe uma percentagem importante de crianças que admite algum tipo de 

prática educativa mais punitiva por parte destes. Estes resultados devem ser tidos em 

conta pelas escolas, tanto na forma como monitorizam a conduta dos professores, como 

no que respeita aos recursos que disponibilizam para que os alunos possam reportar 

situações desta natureza – “Os professores são simpáticos, mas tem uns que são um 

pouco maus e impacientes ou até mesmo os que não explicam bem a matéria.”. Dar voz 

às crianças para comunicarem estas situações é essencial. 

Finalmente, no que respeita às bibliotecas e à sua utilização, os dados remetem 

para um grande desconhecimento da sua existência ou para a sua não-utilização. É 

importante explorar os motivos subjacentes a estes resultados e procurar fomentar um 

maior aproveitamento e conhecimento destes recursos, particularmente nas crianças 

mais pequenas, transformando as bibliotecas em locais de lazer e de construção de 

conhecimento, espontaneamente usados pelas crianças.  
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responsáveis – respondendo que não é verdade (n = 40,10%; cf. Gráfico 50) ou nem sempre 

é verdade (n = 166, 41.4%) que os pais/adultos responsáveis nunca lhes batem. A 

percentagem de respostas que assumiram a existência de violência foi superior, quando o 

tema foi relativo à violência verbal, através do ato de gritar, tendo 75.3% das crianças admitido 

que não é verdade (n = 254, 63.3%; cf. Gráfico 51) ou nem sempre (n = 48, 12%) é verdade 

que não gritam com elas. Estes comportamentos parentais tendem a ser mais relatados pelas 

crianças de 1º ciclo, em comparação com as crianças a frequentar o 2º ciclo de ensino básico. 

Por outro lado, quando questionadas sobre a ocorrência de atos de violência provenientes 

dos seus pares, fora do contexto escolar, a maioria referiu que tal nunca lhes aconteceu (n = 

246, 61.3%; cf. Gráfico 52). Os Gráficos 46 a 52 (pp. 42 a 44) apresentam a distribuição das 

respostas a cada questão relativa à Vida Pessoal. 

 

Em suma, os resultados revelaram que o direito à habitação e a condições de 

higiene está garantido à quase totalidade da amostra, embora seja de realçar que o acesso 

a água quente ainda não cobre a totalidade da população inquirida.  

Os dados relativos à punição em contexto familiar são preocupantes. Os resultados 

mostram que uma significativa percentagem de crianças relatou a punição física (bater) e 

a agressão verbal (gritar) como estratégias/práticas disciplinares que são frequentemente 

usadas pelos seus pais/adultos cuidadores. Estes resultados reforçam a importância de 

ações de prevenção da violência física e verbal na relação pais-filhos e a capacitação dos 

pais para o exercício de uma parentalidade positiva. A diferenciação encontrada nestas 

práticas em função da idade da criança pode ser um resultado importante que ajude a 

dirigir e, consequentemente, a tornar mais eficazes os programas de prevenção do 

maltrato infantil e violência intrafamiliar.  

Não descurar também a promoção da segurança, fora da escola, visto que 

algumas crianças referem já ter sido agredidas fora do contexto escolar. 
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Gráficos – Crianças (6-12 anos) 

Brincadeira e Lazer: Gráficos 2 a 8 

 

 

 

66,8%

12,2%

12,2%

8,7%

Gráfico 2. Na minha terra/na minha freguesia ou bairro existem sítios 
para brincar (como parques infantis), fazer jogos ou praticar 

desporto.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

44,9%

43,9%

8,5%

2,7%

Gráfico 3. Quando eu vou ao parque infantil, as pessoas adultas da 
minha família, que me acompanham, brincam comigo.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

78,6%

19,0%

2,0% 0,5%

Gráfico 4. Quando regresso da escola, e no fim de semana, tenho 
tempo para brincar, descansar e aproveitar o meu tempo livre.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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36,7%

46,9%

14,5%

2,0%

Gráfico 5. Depois da escola, a(s) pessoa(s) que é/são responsável/eis 
por mim brinca(m) ou fazem jogos comigo.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

53,6%36,7%

7,2%
2,5%

Gráfico 6. No fim de semana, a(s) pessoa(s) que é/são responsável/eis 
por mim brinca(m) ou fazem jogos comigo.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

50,1%
42,9%

6,0% 1,0%

Gráfico 7. No fim de semana, vou com a minha família passear, ao 
museu, comer fora ou outros sítios.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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Participação e Cidadania: Gráficos 9 a 15 

 

46,6%

43,6%

7,5%

2,2%

Gráfico 8. Eu costumo brincar na praia, no campo ou no rio.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

44,9%

33,7%

13,5%

8,0%

Gráfico 9. O/a meu/minha professor/a costuma perguntar se eu gosto 
das aulas e da escola.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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54,4%

14,5%

22,7%

8,5%

Gráfico 10. O/a meu/minha professor/a já me perguntou o que 
poderíamos fazer para melhorar o recreio.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

44,4%

37,7%

14,2%

3,7%

Gráfico 11. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/veis por mim 
costumam perguntar-me o que quero fazer no fim de semana.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

50,1%

32,9%

14,7%

2,2%

Gráfico 12. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/veis por mim 
costumam perguntar-me onde quero passear ou ir de férias.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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61,1%

33,4%

4,5% 1,0%

Gráfico 13. Eu costumo ajudar a minha família a cozinhar ou fazer 
outras tarefas.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

66,6%

24,9%

7,2%

1,2%

Gráfico 14. Eu divirto-me a ajudar a minha família a cozinhar ou fazer 
outras coisas.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

71,8%

11,5%

7,0%

9,7%

Gráfico 15. Eu já ouvi falar sobre os direitos das crianças pela minha 
família, na escola ou na televisão.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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Segurança e Proteção: Gráficos 16 a 20 

 

 

 

32,4%

5,0%

62,3%

0,2%

Gráfico 16. Eu uso o autocarro ou outros transportes públicos para ir 
para a escola.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

6,7%
5,2%

86,0%

2,0%

Gráfico 17. Eu costumo ir para a escola a pé ou de bicicleta.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

40,9%

6,0%

34,9%

18,2%

Gráfico 18. Eu não tenho medo de ir para a escola a pé ou de 
bicicleta.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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42,9%

30,4%

23,2%

3,5%

Gráfico 19. Na escola, eu nunca tenho medo que outras crianças me 
possam fazer mal.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

71,6%

18,7%

7,7%

2,0%

Gráfico 20. Quando eu tenho medo de alguma coisa costumo falar 
com a(s) pessoa(s) que é/são responsável/veis por mim.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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Saúde: Gráficos 21 a 27 

 

 

 

76,1%

18,0%

4,7% 1,2%

Gráfico 21. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/veis por mim falam 
comigo sobre o que é ser saudável.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

77,6%

20,2%

1,5% 0,7%

Gráfico 22. Eu e a minha família jantamos sempre juntos.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

71,6%

22,9%

4,5%
1,0%

Gráfico 23. Quando comemos à mesa, em família, falamos muito.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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87,5%

11,0%

0,7% 0,7%

Gráfico 24. Quando estou doente, a(s) pessoa(s) que é/são 
responsável/veis por mim, leva(m)-me ao médico/a.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

65,8%

28,4%

3,0% 2,7%

Gráfico 25. O/a médico/a ou enfermeiro/a costuma falar diretamente 
comigo.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

71,8%

16,5%

7,5%

4,2%

Gráfico 26. Quando o/a médico/a decide o tratamento para a minha 
doença, explica-me o que devo fazer para ficar melhor ou como tomar 

os medicamentos.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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Educação: Gráficos 28 a 45 

 

 

30,9%

60,1%

6,5%

2,5%

Gráfico 27. Eu percebo sempre tudo o que o/a médico/a me explica.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

78,6%

16,2%

3,7% 1,5%

Gráfico 28. Eu gosto da escola.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

85,0%

12,7%

1,7% 0,5%

Gráfico 29. Eu gosto de aprender coisas novas.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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47,4%

36,2%

6,2%

10,2%

Gráfico 30. O/a meu/minha encarregado/a de educação participa 
muito nas atividades da escola.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

82,8%

14,2%

3,0%

Gráfico 31. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/veis por mim 
ajuda(m)-me nos trabalhos de casa.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

70,8%

25,2%

2,5% 1,5%

Gráfico 32. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/veis por mim 
costuma(m) perguntar-me o que aprendi na escola.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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89,0%

9,2%

1,7%

Gráfico 33. A minha família consegue pagar o material escolar que eu 
preciso.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

38,7%

59,6%

0,5% 1,2%

Gráfico 34. Eu percebo sempre quando as minhas professoras e os 
meus professores explicam as coisas.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

81,5%

9,7%

3,7%
5,0%

Gráfico 35. Os meus professores e as minhas professoras já me 
ajudaram numa situação em que precisei de ajuda.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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66,1%

24,9%

3,5%
5,5%

Gráfico 36. As professoras e os professores tratam todas as crianças 
da mesma maneira.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

66,1%

11,7%

18,7%

3,5%

Gráfico 37. Os/as professores/as nunca batem nos/as alunos/as.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

21,2%

58,1%

16,7%

4,0%

Gráfico 38. Os/as professores/as nunca gritam com os/as alunos/as.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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85,8%

9,5%

0,7% 4,0%

Gráfico 39. Na minha escola, temos atividades para aprendemos 
como sermos saudáveis.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

96,0%

3,2%
0,2%

0,5%

Gráfico 40. Na minha escola, eu aprendo como deve ser protegido o 
meio ambiente.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

86,0%

6,7%

2,2%
5,0%

Gráfico 41. Na minha escola, aprendi o que são os direitos das 
crianças.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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66,1%

23,9%

9,2%

0,7%

Gráfico 42. Na minha escola, há tempo suficiente de recreio, para eu 
brincar ou fazer jogos com os meus amigos e amigas.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

93,3%

4,5%
0,7% 1,5%

Gráfico 43. Na minha escola, há pessoas adultas com quem posso 
falar se tiver um problema ou me sentir mal.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

60,8%

32,4%

4,0% 2,7%

Gráfico 44. As casas de banho na minha escola estão sempre limpas.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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Vida Pessoal: Gráficos 46 a 52 

 

 

23,4%

10,2%

48,9%

17,5%

Gráfico 45. Na minha terra/freguesia/bairro, há uma biblioteca que eu 
costumo utilizar.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei

79,6%

18,5%

1,0% 1,0%

Gráfico 46. A minha casa está sempre limpa.

Completamente verdade

Nem sempre

Não é verdade

Não sei
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Gráfico 47. Na minha casa há água quente para eu tomar banho.
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Gráfico 48. Eu gosto da minha casa.
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Gráfico 49. Em minha casa há livros e brinquedos.
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Gráfico 50. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/veis por mim não 
me batem.
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Gráfico 51. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/veis por mim nunca 
gritam comigo.
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Gráfico 52. Nunca aconteceu outras crianças baterem-me fora da 
escola.
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 Adolescentes/Jovens 
 

Os adolescentes entre os 13 e os 18 anos de idade foram auscultados através do 

questionário, online, Participação de Crianças e Jovens no Diagnóstico Local – Instrumento 

6A Questionário para adolescentes/jovens – do Protocolo de recolha de dados do Projeto 

Adélia. No concelho de Paços de Ferreira, no total, participaram 297 adolescentes, com 

idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos (M = 15.15, DP = 1.44). A distribuição por 

idades encontra-se representada, tanto na Tabela 1, como no Gráfico 1.  

 

Tabela 1 

Distribuição por Idades dos Adolescentes 13-18 Anos Participantes (N = 297) 

Nota: Onze participantes não indicaram a sua idade.   

 

Gráfico 1 

Distribuição por Idades das Adolescentes Participantes 13-18 Anos (N = 297) 

 

Nota: Onze participantes não indicaram a sua idade.   
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Relativamente ao sexo, verificou-se a participação de 125 rapazes (42.1%) e 172 

raparigas (57.9%). No que respeita ao ciclo de ensino, os participantes frequentavam entre o 

2º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário, sendo o mais frequente o 3º Ciclo do Ensino 

Básico (65.7%). A distribuição por ciclo de ensino está representada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Distribuição por Ciclo de Ensino dos Adolescentes Participantes (N = 297) 

 Nota: Dois participantes não indicaram o seu ciclo de ensino.   

 

De seguida são apresentados os resultados relativos a cada uma das dimensões 

avaliadas, a saber: Brincadeira e Lazer, Participação e Cidadania, Segurança e Proteção, 

Saúde, Educação e Vida Pessoal. 

 

Brincadeira e Lazer 

 Mais de metade dos adolescentes considera que em Paços de Ferreira existem espaços 

públicos para estar com os amigos ou fazer jogos e desporto (n = 174, 58.6%; cf. Gráfico 2). 

Ainda assim, os adolescentes do secundário tendem a considerar esta afirmação mais 

verdadeira, do que os do 3º ciclo. Embora a maioria não frequente um clube desportivo (n = 

195, 65.7%; cf. Gráfico 3), cerca de 1/4 dos adolescentes frequenta (n = 82, 27.6%). Há uma 

clara tendência para estes clubes desportivos serem frequentados por adolescentes do sexo 

masculino. Quanto à despesa do clube desportivo, 46.1% dos adolescentes afirma que a sua 

família consegue pagar a mensalidade (n = 136) e uma percentagem semelhante, não muito 

inferior, respondeu que tal não acontece (n = 123, 41.4%; cf. Gráfico 4). Note-se, contudo, que 

a questão apresenta alguma ambiguidade, uma vez que os adolescentes que não frequentam 

clubes desportivo podem ter respondido não é verdade à afirmação, não porque os seus pais 

não tenham possibilidades para assumir essas despesas, mas porque, efetivamente, eles não 

frequentam essas atividades. Este último resultado deve, por isso, ser analisado com cautela.  

Quando questionados sobre descansar e aproveitar o tempo livre, a maioria responde 

que nem sempre tem tempo para o fazer (n = 155, 52.2%; cf. Gráfico 5). Este valor pode estar 

relacionado com a questão relativa à frequência do desporto, mas como a percentagem de 

crianças praticantes de desporto é inferior talvez haja participantes que frequentem outras 

Nível de ensino n  % 

2º Ciclo do Ensino Básico 4 1.3 

3º Ciclo do Ensino Básico 195 65.7 

Ensino Secundário 96 32.3 
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atividades que não sejam desportivas. Não foi questionado aos adolescentes se frequentavam 

atividades culturais e recreativas, por exemplo.  

De modo a obter uma perspetiva sobre as crianças com deficiência, foi perguntado aos 

participantes se estas usam espaços comuns (como parques infantis, clubes de desporto, etc.), 

sendo que 54.5% (n = 162) responderam que é completamente verdade. Contudo, 67 

participantes (22.6%; cf. Gráfico 6) admitiram não saber, o que significa que, provavelmente, 

não têm contacto com esta realidade. No que concerne à existência de espaços naturais, com 

os quais os adolescentes possam ter contacto, quase todos responderam completamente 

verdade (n = 273, 91.9%; cf. Gráfico 7), enquanto em relação à sua participação em 

programas/atividades fora da escola, 39.4% referiu não acontecer (n = 117; cf. Gráfico 8).   

Os adolescentes foram também questionados acerca da quantidade e qualidade de 

tempo que passam com a(s) pessoa(s) que é/são responsável/eis por eles. Apesar de 76.4% 

dos adolescentes (n = 227; cf. Gráfico 9) terem respondido que é completamente verdade que 

costumam passar tempo com os pais/adultos responsáveis ao fim de semana, nem todos 

demonstraram gostar do tempo que convivem, uma vez que a percentagem de resposta 

completamente verdade foi mais baixa (n = 199, 67%) e as respostas nem sempre e não é 

verdade foram ligeiramente mais altas (n = 76, 25.6%; n = 19, 6.4%, respetivamente; cf. Gráfico 

10). Quanto aos adolescentes que praticam algum desporto ou atividade, cerca de metade 

respondeu que é completamente verdade que a(s) pessoa(s) que é/são responsável/eis por 

elas costumam acompanhá-las (n = 139, 46.8%; cf. Gráfico 11). Note-se que, mais uma vez, 

nos adolescentes que responderam que não é verdade, se podem incluir aquelas que não 

frequentam este tipo de atividades. Os Gráficos 2 a 11 (pp.60 a 63) apresentam a distribuição 

das respostas a cada questão relativa à Brincadeira e Lazer. 

Em suma, a adolescência é um período crucial de desenvolvimento, e o lazer e 

desporto são domínios essenciais nesta fase do desenvolvimento. Estes revestem-se de 

uma importância notória, destacada pelos próprios participantes, não só pela sua 

importância para o bem-estar (emocional, físico, etc.), mas também como um mecanismo 

de “alívio de stress durante a semana de aulas”, de aprendizagem (por exemplo, “aprender 

a lidar com a sociedade”) e de alargamento da rede de relações sociais, ou seja, como 

meio de socialização e de aquisição/desenvolvimento de habilidades sociais – “O lazer é 

fundamental para o nosso bem-estar. Este, aliado ao desporto e a uma boa convivência, 

podem evitar muitos problemas de cariz psicológico emocional, sobretudo durante um 

confinamento”. Contudo, os resultados mostraram que a maioria não frequenta clubes de 

desporto nem atividades/programas fora da escola.  
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Será que a localidade onde os adolescentes residem não consegue dar resposta às 

suas necessidades de lazer/desporto? Ou será que o motivo está relacionado com a 

dificuldade das famílias em pagar a mensalidade do clube desportivo? Porque será que 

são maioritariamente os rapazes que fazem desporto? Serão as respostas existentes 

adequadas às preferências/necessidades das adolescentes do sexo feminino? Por outro 

lado, questiona-se também se o facto de os responsáveis não acompanharem 

regularmente os adolescentes os desmotiva ao ponto de deixarem de praticar as 

atividades. Estas são questões que os resultados permitem levantar e que devem ser 

exploradas para que o concelho de Paços de Ferreira possa incrementar respostas 

desportivas e culturais acessíveis a todos os adolescentes, independentemente da idade, 

da zona de residência, do sexo ou da condição financeira. Um levantamento detalhado 

sobre as preferências, bem como obstáculos percecionados pelos adolescentes será 

essencial, de forma a permitir que as alterações que vierem a ser introduzidas possam 

considerar a opinião dos principais envolvidos.  

Para além do referenciado anteriormente, denotou-se que a maioria dos 

adolescentes considera não ter tempo suficiente para descansar e aproveitar o tempo livre. 

Poderá isto estar relacionado com a sobrecarga escolar? A partir de alguns resultados 

qualitativos, foi possível notar a exigência e pressão que alguns adolescentes sentem 

relativamente à escola, considerando-a como um dos fatores condicionantes ao 

aproveitamento do seu tempo livre – “Acho que nós, enquanto alunos, não podemos 

aproveitar os nossos tempos livres, pois eles são ocupados com trabalhos de casa e coisas 

relativas à escola"; “(…) a pressão que coloco em mim mesma e o grau de exigência, assim 

como os estudos para os exames nacionais, não possibilitam que eu tenha tanto tempo 

livre quanto gostaria (…)”.   

Em relação à família, os resultados evidenciam-na como um suporte indubitável 

para os adolescentes e até mencionado por um inquirido como “a melhor fonte de 

compreensão”. A maioria dos adolescentes refere conviver com os pais/adultos 

responsáveis, mas uma minoria afirma não gostar do tempo que convivem, dado que 

evidencia a necessidade de se prestar atenção à qualidade das relações pais-filhos, 

sobretudo quando estes entram na adolescência.  

Positivamente, destaca-se a existência de espaços de lazer, convívio e contacto 

com a natureza na localidade de residência da maior parte dos inquiridos. Em acréscimo, 

muitos deles responderam que existem, igualmente, espaços com condições para as 

crianças com deficiência se juntarem. Este aspeto tem um cariz bastante importante, uma 

vez que promove o crescimento de uma sociedade mais inclusiva e igualitária. 
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Participação e Cidadania 

 No que diz respeito à participação em grupos de discussão sobre o que há de bom e 

o que pode ser melhorado na escola, 35.7% dos adolescentes referiram nunca ter participado 

na discussão desses assuntos (n = 106; cf. Gráfico 12). Adicionalmente, apenas 16.5% (n = 

49; cf. Gráfico 13) afirmaram que os professores costumam perguntar, no final de cada 

semana de aulas, o que correu bem e o que poderia ser feito de forma diferente; para 80.9% 

dos adolescentes isso nem sempre acontece (n = 124, 41.8%) ou nunca acontece (n = 116, 

39.1%). Esta prática é significativamente mais comum nos alunos do ensino secundário do 

que nos alunos do 3º ciclo do ensino básico.  

Cerca de metade dos adolescentes (n = 150, 50.5%; cf. Gráfico 14) têm pais/adultos 

responsáveis que lhes perguntam o que querem fazer no fim de semana. No entanto, para 

39.7% (n = 118) isso nem sempre acontece e para 8.8% (n = 26) isso nunca acontece. De 

igual modo, 162 dos 297 adolescentes questionados (54.5%; cf. Gráfico 15) responderam 

que os seus responsáveis perguntam sempre onde estes querem passear ou ir de férias. 

Relativamente à comunicação entre os adolescentes e os seus pais/adultos 

responsáveis, a maioria considerou que pode falar com eles sobre quase tudo (n = 191, 

64.3%; cf. Gráfico 16). Em contraste, 8.4% (n = 25) sentem que isso não é verdade ou nem 

sempre é verdade (n = 77, 25.9%). Ainda sobre este tema, 66% dos adolescentes (n = 196; 

cf. Gráfico 17) julgam serem ouvidos pelos pais, considerando que estes têm em conta as 

suas opiniões; 4.4% (n = 13) mencionam que isso não é verdade ou nem sempre é verdade 

(n = 82, 27.6%). 

Os adolescentes que participam em projetos na comunidade representam uma 

minoria (n = 51, 17.2%, cf. Gráfico 18). Os dados mostram uma tendência para serem os 

rapazes a participar mais em projetos na comunidade, do que as raparigas. A participação 

reduz-se para 7.7% (n = 23, cf. Gráfico 19) quando questionados sobre se fazem parte do 

Conselho de Jovens do Município. Aliás, existem 39 adolescentes (13.1%; cf. Gráfico 19) que 

não sabem se fazem parte deste conselho. Nesse sentido, sobre as características dos 

membros do Conselho de Jovens, a grande maioria não respondeu/não sabe se esses 

membros são alunos com boas notas na escola (n = 267, 89.9%; cf. Gráfico 20) ou se o 

conselho representa crianças com problemas ou dificuldades especiais (n = 272, 91.6%; cf. 

Gráfico 21). Uma grande maioria dos adolescentes participantes, cerca de 70% (n = 217, 

73.1%; cf. Gráfico 22), declarou nunca ter dado a sua opinião em projetos ou atividades na 

Câmara Municipal. Os resultados mostram que a probabilidade de ter dado opinião para 

esses projetos da Câmara é maior para os alunos do secundário do que para os alunos do 

3º ciclo do ensino básico.  

Por outro lado, 75.4% (n = 224; cf. Gráfico 23) dos adolescentes já ouviram falar sobre 

os seus direitos na escola, televisão ou internet. Por último, uma maioria significativa (n = 
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251, 84.5%; cf. Gráfico 24) tem acesso à internet e sente-se ligada ao que acontece fora da 

sua vizinhança. Os Gráficos 12 a 24 (pp. 63 a 67) apresentam a distribuição das respostas a 

cada questão relativa à Participação e Cidadania. 

 

 

 

 

Em suma, os resultados realçam a baixa participação dos adolescentes em Paços de 

Ferreira. A baixa participação é transversal aos diferentes contextos – escola, família e 

comunidade, sendo que a representatividade dos adolescentes, na sua própria perceção, nas 

questões relativas ao Município parece ser mais baixa. Os resultados indicam que é 

fundamental e prioritário que se possam desenvolver políticas de promoção da participação 

dos adolescentes, reconhecendo a importância destes para a sociedade civil. 

Dar voz aos adolescentes é reconhecer o papel que estes podem ter na construção 

de uma sociedade mais equilibrada, mais consciente e mais ativa, e possam representar 

verdadeiros agentes de mudança. Tal como refere um adolescente, “A participação é 

importante para crescermos enquanto pessoas e cidadãos de um país pró-activo e 

democrático”. Este “dar voz” deve, contudo, ser transversal a todas as faixas etárias, 

garantindo que todas as crianças, independentemente da idade, têm oportunidade de 

participar na sua comunidade/município. Os resultados presentes mostram que há uma 

tendência para, quando se faz, fazer apenas com os mais velhos. Tal como refere um jovem 

participante: “Aprender a ser cidadão é um processo importante de socialização que deve ser 

desenvolvido antes dos 18 anos. É durante a adolescência que participamos de uma forma 

mais artificial/consultiva (no conselho da câmara municipal, a título de exemplo) nas listas da 

escola e no parlamento de jovens.  Atingida a maioridade, é-nos dado o direito de voto, muito 

negligenciado por aqueles que não desenvolveram estas atividades nem tão pouco se 

interessaram por elas. A consequência disso? Uma abstenção alarmante ou uma adesão a 

extremos políticos que se baseiam em um discurso populista e promessas utópicas”. 

As escolas e as próprias famílias têm também um papel importante na promoção da 

participação – “Quanto ao meu município, não tenho qualquer participação direta, mas 

partilho ideias com família/amigos sobre coisas que mudaria na minha cidade!” –, começando 

por permitir a participação dos adolescentes nestes contextos, e modelando-os para o 

incentivo à consciência política, à cidadania e ao associativismo. As associações juvenis e 

os grupos informais de adolescentes constituem-se escolas de cidadania e de participação 

cívica e democrática e são um meio de promoção de competências essenciais ao 

desenvolvimento do adolescente. 
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Segurança e Proteção 

 Cerca de metade (n = 148, 49.8%; cf. Gráfico 25) dos adolescentes reportaram que 

se sentem completamente seguros quando usam o autocarro ou outros transportes públicos; 

e 59.6% (n = 177; cf. Gráfico 26) sentem-se totalmente seguros a caminhar ou andar de 

bicicleta na rua. Observou-se uma associação significativa entre esta segurança e o sexo do 

adolescente, verificando uma tendência para serem os adolescentes do sexo masculino a 

sentirem-se mais seguros, quer nos transportes públicos quer em caminhar e andar de 

bicicleta na rua. Por outro lado, verificou-se que os adolescentes de 3º ciclo referem maior 

segurança em andar de bicicleta/caminhar na rua, comparativamente aos do secundário.  

Quando questionados sobre o medo de que outras crianças lhes façam mal, na escola, 

a maioria dos adolescentes negaram ter medo dessa possibilidade (n = 166, 55.9%; cf. 

Gráfico 27); contudo, 41.0% (n = 112) dos adolescentes manifestou esse medo. Apenas 25 

dos 297 adolescentes participantes (8.4%; cf. Gráfico 28) referiu haver muitas lutas na escola. 

As lutas parecem ser mais frequentes entre alunos de 3º ciclo, do que nos alunos de 

secundário, de acordo com o relato dos mesmos. Um grande número de adolescentes da 

amostra (n = 231, 77.8%; cf. Gráfico 29) sabe a quem se dirigir para pedir ajuda quando se 

sente em perigo e apenas 14 adolescentes (4.7%) reportaram nunca o saber.  

Na maior parte dos casos em estudo (n = 194, 65.3%; cf. Gráfico 30) os adolescentes 

já foram abordados, por um dos pais, sobre como utilizar a internet. Da mesma forma, quando 

Através da participação em associações de estudantes, os adolescentes 

desenvolvem competências de gestão, de comunicação, liderança e de relações com os 

outros. Essas são competências essenciais para um caminho de sucesso no mercado de 

trabalho. É, por isso, essencial que a escola fomente a organização dessas associações 

de estudantes.  

No que se refere ao envolvimento na escola e comunidade escolar, os resultados 

indicam que os adolescentes têm pouca participação em grupos de discussão e os 

professores não costumam conversar sobre o funcionamento das aulas. Este 

comportamento torna-se ainda menos frequente quando falamos de adolescentes de 3º 

ciclo, comparativamente ao ensino secundário. Quais serão as razões para esta diferença? 

Verifica-se que no 2º e no 3º ciclo os professores parecem menos investidos na participação 

dos alunos, em ouvir a criança/adolescente, comparativamente aos professores de 1º ciclo 

e de ensino secundário. Uma intervenção dirigida a este grupo e em colaboração com os 

respetivos professores, afigura-se importante.  

Em casa, alguns adolescentes revelam que participam nas decisões familiares, mas 

ainda assim, alguns, parecem não ter essa oportunidade.  
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questionados sobre os riscos em utilizar a internet, 288 adolescentes (97.0%; cf. Gráfico 31) 

indicaram estar cientes dos mesmos. Os Gráficos 25 a 31 (pp. 67 a 69) apresentam a 

distribuição das respostas a cada questão relativa à Segurança e Proteção. 

 

 

Em suma, os resultados mostram que a situação de Segurança e Proteção dos 

adolescentes desta amostra é maioritariamente positiva – “No geral, a segurança no local 

onde vivo é boa e eu sinto-me bem!” –, ainda que algumas participantes revelem maior 

insegurança e proteção. No que diz respeito à segurança em exterior, as adolescentes do 

sexo feminino parecem ser um grupo particularmente mais vulnerável – “… como sou mulher 

não me sinto completamente protegida, o que é triste. Cada vez mais ouvimos falar sobre 

assédio e ao longo do tempo fui evidenciando isso!”; “…pelo que, quando possível, faço-me 

acompanhar por pessoas que confio. …quando ando sozinha, fico sempre alerta para 

qualquer carro que abrande ou qualquer pessoa que se tente aproximar com um ar suspeito”. 

É importante que todos os adolescentes, independentemente do sexo, se sintam seguros na 

sua comunidade e no transporte casa-escola.  

A violência entre adolescentes nas escolas existe e quase metade dos adolescentes 

revela que, alguma vez, já sentiu medo dos seus pares – “Devia haver um sistema diferente 

para evitar certas coisas, como o bullying”. O conflito físico também é comum, 

particularmente nos adolescentes mais novos (de 3º ciclo). A escola poderá ter um papel na 

promoção de competências de gestão de conflitos e de resolução de problemas, podendo 

esta faixa etária ser um nicho alvo de intervenção.  

De forma positiva destaca-se a perceção, da quase totalidade dos adolescentes, sobre os 

riscos da internet, mesmo se cerca de um terço não foi ainda abordado pelos pais sobre 

estes assuntos – “A segurança é uma das necessidades básicas do ser humano. A internet 

deve ser usada com mais cautela do que temos a conduzir um carro. Existem regras, mas 

nem toda a gente as cumpre. Existe um contato, mas sempre protegido atrás de um vidro. 

Contas falsas, grupos de ódio, piratas informáticos... Sinto-me protegido, mas nunca a salvo 

de perigo. É preciso ter cuidados básicos, mas já estão tão inerentes na minha pessoa que 

são involuntários, diria eu. Parte da proteção é da responsabilidade de quem está 

responsável por nós, porém, a partir do momento em que nos vemos sozinhos, não há o 

"debaixo da saia da mãe", por isso temos de nos "desenrascar" a bem ou a mal. 

falar/denunciar sobre algo que nos incomoda/preocupa também é uma forma de nos 

protegermos diariamente”. Saber com quem falar/denunciar sobre algo que nos 

incomoda/preocupa também é uma forma de nos protegermos diariamente”. 
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Saúde 

No domínio da Saúde, no que se refere à comunicação sobre o que fazer para ser 

saudável, a grande maioria dos adolescentes indicou que os seus pais/adultos cuidadores 

sempre falaram sobre isso (n = 238, 80.1%; cf. Gráfico 32). Sobre os hábitos de alimentação 

saudável em casa, a amostra de adolescentes participantes mostrou-se dividida entre os que 

têm acesso frequente a isso (n = 163, 54.9%; cf. Gráfico 33) e os que nem sempre ou nunca 

possuem esse tipo de alimentação em casa (n = 123, 41.4%; n = 5, 1.7%, respetivamente). 

Mais de metade dos adolescentes (n = 165, 55.6%) diz conseguir controlar o que come, 

enquanto 42.7% (n = 127) diz que nem sempre ou nunca tal acontece (cf. Gráfico 34). 

Observou-se uma associação estatisticamente significativa entre este controlo e o sexo dos 

adolescentes, verificando-se uma tendência para as raparigas assumirem menor autocontrolo 

na alimentação.  

De acordo com 87.9% dos adolescentes (n = 261; cf. Gráfico 35), quando estão 

doentes os seus pais/responsáveis levam-nos ao médico. Sobre a comunicação com os 

profissionais da saúde (enfermeiros e/ou médicos), 67.7% dos participantes (n = 201; cf. 

Gráfico 36) referem que essa comunicação costuma ser feita diretamente com eles. No que 

diz respeito à existência de um atendimento especializado para adolescentes no centro de 

saúde da área de residência, metade dos participantes não sabe responder (n = 150, 50.5%; 

cf. Gráfico 37) e 12.8% (n = 38) afirma não existir esse atendimento. Apenas 20.5% (n = 61; 

cf. Gráfico 38) dos adolescentes relataram já ter ido ao médico sozinho. Os dados revelaram 

que, dentro destes adolescentes, os mais velhos – a frequentar o ensino secundário – têm 

maior probabilidade de já terem ido ao médico sozinhos. Relativamente à presença de 

doenças crônicas ou outra condição que exija tratamento constante, a grande maioria dos 

adolescentes (n = 240, 80.8%; cf. Gráfico 39) indicou não se encontrar nessa situação. Os 

Gráficos 32 a 39 (pp. 70 a 72) apresentam a distribuição das respostas às questões da Saúde. 
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Educação 

No domínio da Educação, 58.2% dos adolescentes (n = 173) responderam nem 

sempre e 23.2% nunca (n = 69; cf. Gráfico 40) à afirmação “Eu sempre gostei da escola”. 

Relativamente ao sentimento de que na escola podem estudar o que lhes interessa, a maioria 

Em suma, os dados revelam que a grande maioria dos adolescentes tem garantido 

o seu Direito à Saúde. De acordo com o relato dos próprios, parecem existir lacunas ao 

nível da alimentação saudável em casa, bem como na perceção de autocontrolo no que à 

alimentação diz respeito – “A minha saúde está boa, apesar de muitas vezes comer muito 

açúcar ou bolos”. Esta falta de autocontrolo parece ser particularmente relevante nas 

raparigas. Este aspeto é algo que merece a nossa atenção, uma vez que se tem registado 

uma tendência crescente da proporção de utentes com registos de pré-obesidade e 

obesidade nos cuidados de Saúde Primários. A situação pandémica foi particularmente 

crítica na alteração negativa de hábitos alimentares. 

É importante que a intervenção a este nível se foque na sensibilização para a 

importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis, mas também na promoção da 

motivação para essas alterações, bem como no trabalho no aumento da competência e 

da perceção de eficácia dos adolescentes, que é uma área significativamente lacunar.  

A adolescência é um período particularmente sensível às mudanças corporais, e a 

adoção de comportamentos alimentares desadequados tem consequências na gestão do 

peso, que consequentemente, poderá ser efeitos na imagem corporal, autoestima, bem-

estar e saúde mental em geral dos adolescentes, para além de constituir fator de risco 

para a sua saúde física. A intervenção a este nível deve considerar também os dados 

obtidos relativamente à prática de desporto, bem como às ofertas desportivas existentes, 

menos frequente/menos frequentadas pelas adolescentes do sexo feminino.  

Relativamente aos cuidados de saúde primários, destaca-se o desconhecimento 

dos participantes, ou mesmo a não existência, de serviços especializados para 

adolescentes nos centros de saúde da zona de residência. As entidades responsáveis 

devem intervir por meio de campanhas de saúde pública para difundir melhor a informação 

que está ausente e incentivar mais a comunicação entre os adolescentes e os profissionais 

de saúde. Esta medicina de proximidade é particularmente importante na prevenção de 

comportamentos de risco. Um serviço próximo, sem necessidade de marcação, disponível 

aos adolescentes poderia ser um lugar onde estes pudessem partilhar problemas, 

necessidades e comportamentos de risco, esclarecendo dúvidas, num espaço informativo, 

especializado e privado.  
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dos adolescentes também indicou que nem sempre (n = 137, 46.1%) ou nunca isso acontece 

(n = 70, 23.6%; cf. Gráfico 41).  

Sobre o apoio dos pais/adultos responsáveis (encarregado de educação) nas 

questões escolares, a grande maioria (n = 266, 89.6%; cf. Gráfico 42) dos participantes 

informou que este acontece. Da mesma forma, a participação dos pais/adultos responsáveis 

nas reuniões escolares também é elevada (85.2%, n = 253; cf. Gráfico 43). Verificou-se, 

contudo, que a assiduidade dos pais nas reuniões escolares, de acordo com os filhos, é maior 

para os adolescentes que frequentam o 3º ciclo, comparativamente aos que frequentam o 

ensino secundário. Por outro lado, os adolescentes reportaram uma reduzida participação 

dos seus pais/adultos cuidadores nas atividades escolares: 24.6% (n = 73) reportaram ser 

completamente verdade que os seus pais participam nestas atividades; 46.8% (n = 139) 

referiram que nem sempre acontece; 22.9% (n = 68) disseram que nunca acontece e 5.7% 

(n = 17; cf. Gráfico 44) não sabe. Para a grande maioria dos adolescentes (91.6%; n = 272; 

cf. Gráfico 45) é completamente verdade que a sua família consegue pagar o material escolar 

de que precisa. Os adolescentes que tendem a assumir que, por vezes a família pode ter 

alguma dificuldade são essencialmente do sexo feminino.  

Sobre o relacionamento entre os adolescentes e os professores, cerca de metade (n 

= 157, 52.9%; cf. Gráfico 46) da amostra relatou que recebe atenção suficiente dos 

professores quando precisa; mais de metade dos participantes referiu que os professores já 

os ajudaram numa situação em que precisaram (n = 168, 56.6%; cf. Gráfico 47). Ainda assim, 

pouco menos de metade dos inquiridos referiu que esta ajuda/apoio nem sempre ou nunca 

acontece. Esta atenção e ajuda por parte dos professores é mais percecionada pelos alunos 

do secundário do que pelos alunos do 3º ciclo.  

No que diz respeito ao currículo escolar, cerca de metade (n = 151, 50.8%; cf. Gráfico 

48) dos adolescentes tem aulas sobre a promoção de saúde (mais comuns entre os alunos 

de secundário do que entre os alunos de 3º ciclo), e a maioria tem educação sexual (n = 178, 

59.9%; cf. Gráfico 49) e recebe informações sobre os seus direitos (n = 209, 70.4%; cf. Gráfico 

50). 

Relativamente à organização da escola, 47.1% dos adolescentes (n = 140; cf. Gráfico 

51) informaram que os professores envolvem os alunos em decisões sobre este tópico, e 

41.8% (29.3%, n = 87) indicaram que isso nem sempre ou nunca (12.5%, n = 37) acontece; 

11.1% (n = 33) referem não saber. Sobre o tempo de recreio, as respostas ficaram divididas: 

32.7% (n = 97; cf. Gráfico 52) consideraram que têm tempo suficiente para estar com os 

amigos, 36% (n = 107) indicaram que nem sempre isso acontece e 30% (n = 89) consideraram 

não ter tempo suficiente. Os alunos do 3º ciclo tendem a sentir este tempo como mais 

insuficiente, comparativamente aos alunos do secundário. Para menos de metade da amostra 

(45.1%, n = 134; cf. Gráfico 53) o tempo de estudo é adequado.  
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Sobre a limpeza nas casas de banho da escola, os adolescentes dividem-se entre os 

que consideram que isso é completamente verdade (n = 127, 42.8%) e os que afirmaram nem 

sempre ser verdade (n = 128, 43.1%) ou nunca ser verdade (n = 33, 11.1%; cf. Gráfico 54). 

Os adolescentes de 3º ciclo tendem a assinalar mais a falta de limpeza das casas de banho, 

do que os de secundário.  

Quase 3/4 da amostra (n = 219, 73.7%; cf. Gráfico 55) acredita que existem pessoas 

na escola com quem podem falar se tiverem problemas ou se se sentirem mal. Dentro dos 

que consideram que nem sempre ou nunca existe essa pessoa de confiança, a probabilidade 

de encontrar alunos do 3º ciclo é maior do que a probabilidade de encontrar alunos do 

secundário. No entanto, sobre o tratamento igualitário dos professores em relação aos alunos, 

apenas 44.8% (n = 133; cf. Gráfico 56) dos participantes consideram que tal é completamente 

verdade. Por outro lado, 61.3% (n = 182; cf. Gráfico 57) dos participantes consideraram que 

as crianças/adolescentes com deficiência são sempre respeitadas. São os alunos do 3º ciclo 

que tendem a considerar que as crianças/adolescentes com deficiência não são respeitadas 

nas escolas.  

Quanto à existência e utilização de bibliotecas na comunidade, as respostas 

distribuíram-se: 38.4% (n = 114; cf. Gráfico 58) relataram que costumam utilizar, 28.3% (n = 

84) declararam que nem sempre e 27.6% (n = 82) disseram que nunca acontece. 

No que concerne à relação entre aluno e professor, 62,6% (n = 186; cf. Gráfico 59) 

afirmaram que os professores nunca batem nos alunos, mas 29.3% (n = 87) dos adolescentes 

participantes declararam que isso nem sempre é verdade, e 18.5% (n = 55) referiram mesmo 

que isso não é verdade. Apenas 16.5% (n = 49) refere que é completamente verdade que os 

professores nunca gritam com os alunos; a maioria (n = 164, 55.2%; cf. Gráfico 60) indicou 

que isso nem sempre é verdade (ou seja, que, por vezes os professores gritam); e 24.6% (n 

= 73) disseram que isso não é verdade, admitindo que é muito frequente que os professores 

gritem.  

Por fim, no que respeita ao trabalho, metade da amostra (n = 149, 50.2%; cf. Gráfico 

61) não costuma trabalhar nas férias ou durante o tempo de escola. Verifica-se uma maior 

probabilidade de encontrar rapazes dentro dos adolescentes que referiram trabalhar. Dos que 

trabalham, a maioria (n = 73, 51.4% [24.6% da amostra total]; cf. Gráfico 62) disse que esse 

trabalho interfere nos estudos, mas não coloca em risco a sua segurança ou saúde (n = 78, 

54.9% [26.3% da amostra total; cf. Gráfico 63). Os Gráficos 40 a 63 (pp. 72 a 80) apresentam 

a distribuição das respostas a cada questão relativa à Educação.  
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Vida Pessoal 

 A grande maioria dos adolescentes (n = 267, 89.9%; cf. Gráfico 64), quando 

questionados acerca da limpeza da sua casa, reportaram que a sua casa está sempre limpa, 

sendo que os restantes 10.1% (n = 30) indicaram que este nem sempre é o caso. Da mesma 

forma, 99% (n = 294; cf. Gráfico 65) dos adolescentes têm água quente em casa para tomar 

banho. Em resposta à sensação de segurança em casa, 95.6% (n = 284; cf. Gráfico 66) 

confirmaram sentir-se seguros, sendo importante mencionar que um dos adolescentes (0.3%) 

mencionou não ter este sentimento.  

No que respeita ao comportamento dos pais/adultos responsáveis, 79.5% (n = 236; 

cf. Gráfico 67) dos adolescentes relataram que estes nunca lhes batem, mas apenas 31.6% 

(n = 94; cf. Gráfico 68) relataram que os mesmos nunca gritam com eles.  

Em suma, os resultados relativos à Educação, revelam uma necessidade premente 

de intervir junto da população de crianças do 3º ciclo. No geral, estes parecem 

significativamente mais descontentes com a escola, com a relação com os professores, 

com o apoio que percecionam, etc.  

Os dados revelam que a participação dos pais na escola é positiva, quer através 

do apoio aos filhos nas questões escolares, quer na participação nas reuniões. No entanto, 

a participação é mais lacunar relativamente a questões não-curriculares, como as 

atividades extracurriculares que acontecem na escola. O aumento do envolvimento dos 

pais nestas atividades poderá revelar-se positivo para uma estreita relação família-escola, 

que deverá existir em prol do bem-estar das crianças/adolescentes.  

De destacar ainda que existe uma percentagem significativa de adolescentes, 

particularmente os mais novos, como já referido, que não se sente apoiado pelos 

professores – “Devia ser melhor, ter mais atividades ao ar livre e fazer mais experiências 

e os professores deviam estar mais atentos sobre se os alunos entenderam a matéria”. De 

valorizar também são os dados relativos às práticas usadas pelos professores, descritas 

pelos participantes. A este nível será importante equacionar intervenções junto dos 

professores, uma população cansada, desgastada, que precisa de apoio e, acima de tudo, 

de formação para lidar com adolescentes com necessidades especificas, com 

comportamento desafiadores e com cada vez mais, problemas de saúde mental. O papel 

dos professores é essencial na vida e percurso desenvolvimental destes adolescentes, 

não só a nível educacional e curricular, mas também pessoal, pelo que é importante dotá-

los de ferramentas que lhes permitam tornar-se mais capacitados para lidar com os 

desafios contemporâneos.  
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Face à agressão por parte de outros adolescentes fora da escola, 85.2% (n = 253; cf. 

Gráfico 69) responderam que nunca foram alvo de agressões. Mais de metade dos 

adolescentes (n = 153, 51.5%; cf. Gráfico 70) referiu que já lhe tinham sido oferecidas drogas 

na escola ou fora dela. 

A maior parte dos adolescentes (n = 230, 77.4%; cf. Gráfico 71) declararam nunca ter 

tido contacto com o sistema de proteção de crianças e jovens em risco; 6.4% (n = 19) 

afirmaram já ter tido contacto e 16.2% (n = 48) preferiu não responder. Dos adolescentes que 

já tiveram contacto com este sistema (n = 19, 6.4%), 68.4% (n = 13; 4.4% da amostra total; 

cf. Gráfico 72) gostaram do acompanhamento dos/as profissionais do sistema, 63.2% (n = 

12, 4.0% da amostra total; cf. Gráfico 74) foram sempre informados/as sobre o que estava a 

acontecer e puderam dar a sua opinião durante o acompanhamento e 57.9% (n = 11, 3.7% 

da amostra total; cf. Gráfico 73) admitiram ter sido realmente ajudados por este 

acompanhamento. Os Gráficos 64 a 74 (pp. 80 a 84) apresentam a distribuição das respostas 

a cada questão relativa à Vida Pessoal. 

 

 

Em suma, os resultados relativos à Vida Pessoal, destacam-se particularmente no 

que diz respeito ao comportamento dos pais em relação aos filhos adolescentes. Embora a 

grande maioria não bata nos filhos, cerca de 20% dos adolescentes mencionam a 

possibilidade dessa violência física acontecer. Por outro lado, a prática de gritar com os filhos 

parece ser bastante comum. Há, por isso, ainda trabalho a fazer com as famílias no sentido 

de reduzir práticas educativas violentas. Será importante mostrar aos pais o impacto que 

essa violência pode ter nos filhos e no seu desenvolvimento, e a intervenção pode passar 

também por um trabalho de desconstrução de crenças, de valores muito enraizados ainda 

na nossa sociedade de que “uma palmada nunca fez mal a ninguém”. Seria igualmente 

fundamental mostrar aos Pais o impacto negativo dos berros, de como “a gritar ninguém 

ouve”. Acima de tudo é essencial garantir que todos os adolescentes se sentem seguros em 

casa. 

Preocupantes são também os dados relativos ao contacto com drogas, na medida em 

que mais de metade dos adolescentes refere já ter sido interpelado para o consumo de droga. 

Não se observaram associações significativas entre este facto e o nível de ensino/idade, pelo 

que este contacto aconteceu independentemente de os adolescentes serem mais novos ou 

mais velhos. Esta deve ser uma questão que deve ser alvo de atenção por parte da CPCJ 

de Paços de Ferreira e associadas ECMIJ, de forma a promover um maior número de ações 

de prevenção nesta matéria.  
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Por fim, ficam dois testemunhos de dois adolescentes sobre a sua perceção da 

vida: “Considero a minha vida pessoal equilibrada. Tenho tempo para a escola, família e 

lazer. Gosto de, em tudo o que faço, ampliar a minha cultura e saber. Procuro o meu bem-

estar e o dos que me rodeiam, mas mais importante do que isso, faço o que gosto. Sinto-

me privilegiado por ter comida na mesa, um teto sobre a minha cabeça e possibilidades 

de consumir uma coisa ou outra por puro impulso.”; “Amo a minha vida pessoal, é o 

combustível para continuar quando a vida escolar está um pouco pesada, corrida. Os 

meus pais são compreensivos e tentam sempre ajudar-me. O meu irmão, como está a 

entrar na adolescência, é que anda com as hormonas à flor da pele, mas tenho que ter 

paciência porque já passei por isso. Adoro a minha família mais extensa, embora a veja 

poucas vezes por causa do COVID. Vou ter um afilhado, o que me deixa muito feliz! Não 

tenho muitos amigos, pois com o tempo apercebi-me que é melhor qualidade do que 

quantidade - às vezes as pessoas são um pouco interesseiras e manipuladoras. Costumo 

sair mais, de entre todos os outros amigos, com o meu melhor amigo que estuda na X. Ele 

é muito criativo. Costumamos tomar café, jantar, ir ao cinema, ou realizar projetos como 

sessões fotográficas, sempre que saímos. Já chegamos a participar os dois no concurso 

X. Posteriormente, realizamos uma sessão para as capas de uns livros que eu comecei a 

escrever, mas que tive que parar por falta de ideias e de tempo. Enfim, eu sinto-me feliz e 

motivada para a nova fase da minha vida que aí vem. E, relativamente a situações 

conflituosas: sempre me tentei afastar de gente e de situações dessa natureza. Nunca 

experimentei droga, nem tabaco, nem nada do género, porque sempre fui alertada para 

tal, não suporto o cheiro do tabaco e tenho asma - não quero morrer, tenho uma bela vida 

pela frente!”. 
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Gráficos – Jovens/Adolescentes 

Brincadeira e Lazer: Gráficos 2 a 11 

 

 

 

58,6%23,9%

12,8%

4,7%

Gráfico 2. Na minha terra/freguesia/bairro existem sítios públicos para 
estar com amigos e amigas da minha idade ou fazer jogos e desporto 

(por ex. parque para skates, biblioteca com atividades para 
adolescentes ou outros sítios).

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

27,6%

4,7%

65,7%

2,0%

Gráfico 3. Eu frequento um clube de desporto.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

46,1%

2,4%

41,4%

10,1%

Gráfico 4. A minha família consegue pagar a mensalidade do clube de 
desporto.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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45,5%

52,2%
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Gráfico 5. Eu tenho tempo suficiente para descansar e aproveitar o 
meu tempo livre.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

54,5%

15,8%

7,1%

22,6%

Gráfico 6. Onde eu moro, as crianças com deficiência usam os 
mesmos espaços que as outras crianças (por ex. os parques infantis, 

clubes de desporto, etc.).

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

91,9%

7,1%

0,3%0,7%

Gráfico 7. Há sítios na minha terra/freguesia/bairro onde eu posso 
estar em contacto com a natureza.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Gráfico 8. Eu participo em programas ou atividades fora da escola.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

76,4%

19,2%

4,0% 0,3%

Gráfico 9. Eu costumo passar tempo com a(s) pessoa(s) que é/são 
responsável/eis por mim, durante os fins de semana.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

67,0%

25,6%

6,4%

1,0%

Gráfico 10. Eu gosto de passar tempo com a(s) pessoa(s) que é/são 
responsável/eis por mim: ir ao cinema, ao teatro, ou fazer outras 

coisas.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Participação e Cidadania: Gráficos 12 a 24 

 

 

34,3%

24,6%

35,7%
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Gráfico 12. Eu já participeu em grupos para discutir sobre o que há de 
bom na escola ou sobre as coisas que podem ser melhoradas.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

16,5%

41,8%

39,1%

2,7%

Gráfico 13. Os/As professores/as costumam perguntar-nos, por 
exemplo, no final de cada semana, o que correu bem dentro das aulas 

e o que gostariamos de fazer de maneira diferente.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

46,8%

26,3%

23,9%

3,0%

Gráfico 11. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/eis por mim 
costuma(m) ir ver-me praticar desporto ou acompanhar-me noutras 

atividades que eu faço.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Gráfico 14. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/eis por mim 
costuma(m) perguntar-me o que quero fazer durante o fim de semana.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

54,5%34,7%

9,1%

1,7%

Gráfico 15. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/eis por mim 
costuma(m) perguntar-me onde quero ir passear ou ir de férias.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

64,3%

25,9%

8,4%

1,3%

Gráfico 16. Eu sinto que posso falar com a(s) pessoa(s) que é/são 
responsável/eis por mim sobre quase tudo.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Gráfico 17. Eu sinto que a(s) pessoa(s) que é/são responsável/eis por 
mim me ouvem e têm em consideração as minhas opiniões.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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41,1%

35,7%

6,1%

Gráfico 18. Eu participo em projetos na minha comunidade.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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3,7%

75,4%

13,1%

Gráfico 19. Eu faço parte do Conselho de Jovens no meu munícipio.
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Gráfico 20. A maior parte dos/as jovens que faz parte do Conselho de 
Jovens tem boas notas na escola.

Completamente Verdade

Nem sempre
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Gráfico 21. O Conselho de Jovens também representa crianças com 
problemas ou dificuldades especiais.
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Gráfico 22. Eu já dei a minha opinião em projetos ou atividades na 
Câmara Municipal.
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Nem sempre

Não é verdade/Não acontece
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Segurança e Proteção: Gráficos 25 a 31 
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Gráfico 24. Eu tenho acesso à internet e sinto-me ligado(a) ao que 
acontece fora da minha vizinhança.

Completamente Verdade

Nem sempre
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Gráfico 25. Eu sinto-me segura/o quando uso o autocarro ou outros 
transportes públicos.
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75,4%

12,8%

6,1%
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Gráfico 23. Eu já ouvi falar sobre os direitos das crianças e jovens na 
escola, televisão ou internet.
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Gráfico 26. É seguro eu caminhar ou andar de bicicleta na rua.
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Gráfico 27. Na escola, eu nunca tenho medo que outras 
crianças/jovens me possam fazer mal.
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Gráfico 28. Na minha escola há muitas lutas entre crianças/jovens.
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Gráfico 29. Quando eu me sinto em perigo, eu sei a quem me dirigir 
para pedir ajuda.
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Gráfico 30. A minha mãe ou o meu pai já falaram comigo sobre como 
utilizar a internet.
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Gráfico 31. Eu sei que há riscos em utilizar a internet.
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Saúde: Gráficos 32 a 39 

 

80,1%

15,8%

3,0% 1,0%

Gráfico 32. A(s) pessoa(s) que é/são responsável/eis por mim sempre 
falaram comigo sobre o que tenho de fazer para ser saúdavel.
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Nem sempre
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Gráfico 33. Em minha casa temos uma alimentação saudável.
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Gráfico 34. Eu consigo controlar o que como, por exemplo, a 
quantidade de doces ou outros alimentos que não são saudáveis.
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Gráfico 35. Quando estou doente, a(s) pessoa(s) que é/são 
responsável/eis por mim levam-me ao médico(a).
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Gráfico 36. O/a médico/a, ou enfermeiro/a costuma falar diretamente 
comigo.
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Gráfico 37. No meu centro de saúde existe um atendimento 
especializado para adolescentes.
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Educação: Gráficos 40 a 63 
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Gráfico 38. Eu já fui ao médico/a sozinho/a.
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Gráfico 40. Eu sempre gostei da escola.
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Gráfico 39. Eu tenho uma doença crónica ou outra condição para a 
qual preciso de tratamento constante.
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Gráfico 41. Eu sinto que na escola posso estudar o que me interessa.
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Gráfico 42. A pessoa que é minha encarregada de educação sempre 
me apoiou na escola.
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Gráfico 43. A pessoa que é minha encarregada de educação vai 
sempre às reuniões da escola.
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Gráfico 44. A minha mãe ou o meu pai costumam participar nas 
atividades que acontecem na escola.
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Gráfico 45. A minha família consegue pagar o material escolar que eu 
preciso.
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Gráfico 46. Os meus professores e professoras dão-me atenção 
suficiente quando eu preciso.
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Gráfico 47. Os meus professores e professoras já me ajudaram numa 
situação em que precisei de ajuda.
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Gráfico 48. Na minha escola temos aulas sobre promoção de saúde.
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Gráfico 49. Na minha escola, temos aulas sobre educação sexual.
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Gráfico 50. Na minha escola, fomos informados sobre os direitos das 
crianças.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

47,1%

29,3%

12,5%

11,1%

Gráfico 51. Os professores e professoras costumam envolver-nos em 
decisões sobre a organização da escola.
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Gráfico 52. Na minha escola, há tempo suficiente de recreio para eu 
estar com os meus amigos.
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Gráfico 53. O meu tempo de escola e estudo é adequado.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

42,8%

43,1%

11,1%

3,0%

Gráfico 54. As casas de banho na minha escola estão sempre limpas.
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Gráfico 55. Na minha escola, há pessoas adultas com quem posso 
falar se tiver problemas ou se me sentir mal.
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Gráfico 56. Os professores e professoras tratam todas as 
crianças/jovens da mesma maneira.
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Gráfico 57. Na minha escola, as crianças/jovens com deficiências são 
sempre respeitadas.
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Gráfico 58. Na minha comunidade, há uma biblioteca que eu costumo 
utilizar.
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Gráfico 59. Os/As professores/as nunca batem nos/as alunos/as.
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Gráfico 60. Os/As professores/as nunca gritam com os/as alunos/as.
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Gráfico 61. Nas férias ou durante o tempo de escola, eu costumo 
trabalhar.
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Vida Pessoal: Gráficos 64 a 74 
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Gráfico 62. O trabalho que eu faço não interfere com os meus 
estudos.
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Gráfico 63. O trabalho que eu faço não põe em risco a minha saúde 
ou segurança.
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Gráfico 64. A minha casa está sempre limpa.
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Gráfico 65. Na minha casa há água quente para eu tomar banho.
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Gráfico 66. Eu sinto-me seguro(a) em casa.
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Gráfico 67. A(s) pessoa(s) que é(são) responsável(eis) por mim nunca 
me batem.
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Gráfico 68. A(s) pessoa(s) que é(são) responsável(eis) por mim nunca 
gritam comigo.
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Gráfico 69. Já tive uma situação onde outras/os jovens me bateram 
fora da escola.
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Gráfico 70. Nunca me ofereceram drogas na escola ou fora da escola.
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Gráfico 71. Eu já tive contacto com o sistema de proteção de crianças 
e jovens em perigo.
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Não sei/Prefiro não
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Gráfico 72. Eu gostei do acompanhamento dos/as profissionais do 
sistema de proteção de crianças e jovens em perigo.
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Gráfico 73. O acompanhamento por parte de profissionais do sistema 
de proteção de crianças e jovens em perigo ajudou-me realmente a 

melhorar a minha vida.
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Gráfico 74. Durante o acompanhamento dos/as profissionais do 
sistema de proteção de crianças e jovens em perigo, eu fui sempre 
informado/a sobre o que estava a acontecer e pude dar sempre a 

minha opinião.
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 Famílias 

 

As famílias do concelho de Paços de Ferreira foram auscultadas respondendo a um 

questionário online – A participação das famílias no diagnóstico local – Instrumento 7 

Ferramenta de diagnóstico para famílias – do Protocolo de recolha de dados do Projeto 

Adélia. Responderam a este questionário 636 famílias. Os respondentes eram pais/adultos 

cuidadores e tinham em média 40.8 anos de idade (DP = 8.7, variando entre 19 e 62 anos). 

A distribuição das frequências por idade dos participantes encontra-se no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 

Distribuição por Idades do Respondente das Famílias Participantes (N = 636)  

 

Nota: Sete participantes não indicaram a sua idade. 

 

 No que respeita ao sexo, os participantes encontram-se distribuídos de forma muito 

desproporcional, com 548 do sexo feminino (86.2%) e 83 do sexo masculino (13.1%). Há, 

ainda, cinco participantes (0.7%) que não indicaram o seu sexo. 

No que respeita as habilitações académicas, metade (n = 318, 50.0%) dos 

respondentes tinha completado o 3º ciclo do ensino básico (n = 149, 23.4%) ou o ensino 

secundário (n = 169, 26.6%). A distribuição das habilitações académicas encontra-se na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 

Distribuição por Habilitações Académicas dos Respondentes das Famílias Participantes (N = 

636) 

Habilitações académicas n % 

1º Ciclo do Ensino Básico 28 4.4 

2º Ciclo do Ensino Básico 136 21.4 

3º Ciclo do Ensino Básico 149 23.4 

Ensino Secundário 169 26.6 

Bacharelato 11 1.7 

Licenciatura 119 18.7 

Mestrado 17 2.7 

Doutoramento 2 0.3 

 

Nota: Cinco participantes não indicaram as suas habilitações académicas.   

 

No que respeita à relação entre o respondente e a criança, 545 são mães (85.7%), 80 

são pais (12.6%) e 11 partilham outro tipo de relação (1.7%). Relativamente ao número de 

adultos que habitam a casa de família, a resposta mais comum foi dois adultos (n = 414, 

65.1%). A distribuição do número de adultos encontra-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Distribuição por Nº de Adultos que Vivem em Casa das Famílias Participantes (N = 636) 

Número de adultos n % 

1 44 6.9 

2 414 65.1 

3 113 17.8 

4 48 7.5 

5 13 2.0 

6 3 0.5 

 

Nota: Um participante não indicou o número de adultos que vivem em casa.    

 

Por sua vez, em relação ao número de crianças que habitam a casa, a resposta mais 

comum foi duas crianças (n = 301, 47.3%). A distribuição do número de crianças encontra-se 

na Tabela 3. 
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Tabela 3 

Distribuição por N.º de Crianças que Vivem em Casa das Famílias Participantes (N = 636) 

Número de crianças n % 

0 4 0.6 

1 254 39.9 

2 301 47.3 

3 53 8.3 

4 13 2.0 

5 3 0.5 

 

Nota: Oito participantes não indicaram o número de crianças que vivem em casa.   

 

 Finalmente, no que se refere à faixa etária das crianças que habitam a casa da família, 

a resposta mais frequente é a faixa etária dos 10 aos 12 anos (n = 261, 41%), seguida pela 

dos 6 aos 10 anos (n = 240, 37.7%). A distribuição por faixas etárias da criança encontra-se 

na Tabela 4 e no Gráfico 2.  

 

Tabela 4 

Distribuição da Faixa Etária das Crianças das Famílias Participantes  

Idade da Criança n % 

Menos de 5 anos 185 29.1 

6 a 10 anos 240 37.7 

10 a 12 anos 261 41 

13 a 15 anos 180 28.3 

Mais de 15 anos 87 13.7 

 

Nota: Oito participantes não indicaram a idade das suas crianças. Note-se que o número total excede 

os 636 uma vez que os respondentes podiam selecionar mais do que uma opção (famílias com mais 

do que uma criança).  
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Gráfico 2 

Distribuição da Faixa Etária das Crianças das Famílias Participantes  

 

Nota: Oito participantes não indicaram a idade das suas crianças. Note-se que o número total excede 

os 636 uma vez que os respondentes podiam selecionar mais do que uma opção (famílias com mais 

do que uma criança). 

 

De seguida serão apresentados os resultados obtidos junto das famílias, relativos a 

cada uma das dimensões avaliadas, a saber: Brincadeira e Lazer, Participação e Cidadania, 

Segurança e Proteção, Saúde, Educação e Conciliação entre Vida Familiar e Trabalho. 

 

Brincadeira e Lazer 

No domínio da Brincadeira e Lazer, as famílias referiram, na sua maioria, que existem 

locais para as crianças brincarem (n = 548, 86.2%; cf. Gráfico 3), assim como locais para 

crianças de diferentes idades fazerem jogos ou praticarem desporto (n = 464, 73%; cf. Gráfico 

4). Neste sentido, embora grande parte tenha afirmado que costuma levar as suas crianças 

aos parques infantis ou acompanhá-los a outras atividades (n = 410, 64.5%; cf. Gráfico 5), 

uma percentagem razoável revelou que nem sempre o faz (n = 217, 34.1%). Além disso, mais 

de metade dos participantes mencionaram não ser verdade (n = 51, 8.1%) ou nem sempre (n 

= 350, 55.3%; cf. Gráfico 6) ser verdade que, nestes contextos, se relacionam com outros 

pais, mães e/ou responsáveis. Cerca de 70% das famílias participantes referiram gostar de 

brincar com as crianças nesses locais (n = 447, 70.3%; cf. Gráfico 7), o que se refletiu numa 

maioria que indicou sentir-se à vontade para o fazer (n = 464, 73%; cf. Gráfico 8); 20% 

afirmaram que nem sempre se sentem à vontade (n = 128, 20.1%). 

 Em relação ao tempo que sobra para as suas crianças brincarem, descansarem e 

aproveitarem livremente, depois da escola, apesar de cerca de 40% dos participantes ter 

considerado que é completamente verdade (n = 248, 39%), metade considerou que nem 
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sempre é verdade que exista esse tempo (n = 323, 50.8%; cf. Gráfico 9). Cerca de 1/4 dos 

adultos responsáveis revelaram que nem sempre (n = 416, 65.4%; cf. Gráfico 10) têm, eles 

próprios, tempo para brincar ou estar com as suas crianças. 

Ainda dentro da mesma temática, apesar de mais de 50% terem considerado que, ao 

fim de semana, organizam atividades para fazer em família (n = 361, 56.8%; cf. Gráfico 11), 

cerca de 40% admitiram que nem sempre é possível fazê-lo (n = 262, 41.2%). Uma grande 

percentagem declarou que leva as crianças a passar tempo na natureza (n = 397, 62.4%; cf. 

Gráfico 12), o que contrapõe com os 35.7% que responderam nem sempre (n = 227). Cerca 

de 83% das famílias (n = 524, 82.4%; cf. Gráfico 13) indicaram que, nestes locais, deixam as 

crianças brincarem com elementos da natureza, sem preocupação de que se sujem. Os 

Gráficos 3 a 13 (pp. 101 a 104) apresentam os resultados da Brincadeira e Lazer.  

 

 

 

Em suma, os resultados realçam que as famílias valorizam o tempo de lazer e de 

brincadeira das crianças e reconhecem a importância para o desenvolvimento das 

mesmas, porém consideram que, particularmente a falta de tempo, das crianças e dos 

próprios pais, constituem obstáculos à qualidade desta dimensão. No que concerne à falta 

de tempo, muitos responsáveis denunciaram o sistema de ensino atual, destacando a 

sobrecarga escolar, nomeadamente a quantidade de trabalhos realizados fora da escola 

– “Com a sobrecarga de trabalhos de casa e aulas, pouco tempo sobre para brincarem e 

serem crianças.”; “Falta disponibilidade para brincarem mais.”; “As crianças necessitam 

de tempo para brincar”. Paralelamente, as famílias salientam a dificuldade de conciliar o 

seu horário laboral, as tarefas domésticas e ainda tempo para brincar e estar com os filhos 

– “[…] existem sempre tarefas domésticas ao final do dia para realizar, preparar o jantar 

e outras coisas que não é possível dedicar-se aos filhos como eles merecem.”; “[…] hoje 

o trabalho exige muito de nós e falta-nos tempo bem aproveitado com as crianças […]”. 

Sendo certo que será difícil alterar, a curto prazo, as condições/horas de trabalho dos 

pais/adultos responsáveis, é importante que o “pouco tempo” que têm para lazer com os 

seus filhos seja efetivamente um tempo de qualidade, e que durante esses períodos os 

pais possam estar totalmente disponíveis para eles.  

Além disso, apesar de os participantes sublinharem que existem sítios para as 

crianças e adolescentes passarem o seu tempo livre, afirmam que estes espaços não são 

suficientes – “Necessitamos de lugares cobertos para que as crianças se possam divertir 

no inverno.”; “Vamos a parques fora da área, pois na área de residência não há 

absolutamente nada”. 
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Participação e Cidadania 

No domínio da Participação e Cidadania, praticamente todos os participantes 

afirmaram que falam muito com as suas crianças, desde que estas são pequenas (n = 614, 

96.5%; cf. Gráfico 14). De igual forma, desde muito cedo, as envolvem em pequenas tarefas 

domésticas (n = 419, 65.9%; cf. Gráfico 15) e sentem prazer em vê-las ajudar (n = 503, 79.1%; 

cf. Gráfico 16). No entanto, uma percentagem razoável afirmou que nem sempre as envolveu 

(n = 204, 32.1%; cf. Gráfico 15) ou que nem sempre sentiu prazer no processo (n = 119, 

18.7%; cf. Gráfico 16). 

No que toca ao envolvimento das crianças na tomada de decisão sobre o que será 

feito no seu tempo livre, no que respeita, quer às atividades do fim de semana (n = 348, 

54.7%; cf. Gráfico 17), quer aos locais onde querem passear ou ir de férias (n = 411, 64.6%; 

cf. Gráfico 18), a maioria referiu questionar as crianças/adolescentes. Todavia, a 

percentagem de famílias que admitiu nem sempre o fazer é superior no que respeita às 

atividades de fim de semana (n = 278, 43.7%; cf. Gráfico 17), por comparação com as 

decisões referentes a passeios e às férias (n = 211, 33.2%; cf. Gráfico 18). A maioria dos 

respondentes assegurou que gosta de ouvir e considerar a opinião das suas crianças sobre 

vários assuntos (n = 556, 87.4%; cf. Gráfico 19) e que já ouviu falar sobre os direitos das 

crianças (n = 556, 89%; cf. Gráfico 20). 

No que diz respeito, ao Concelho Municipal de Jovens, a maioria afirmou não saber 

se existe um no seu município (n = 436, 68.6%; cf. Gráfico 21). Além disso, 78.5% dos adultos 

responsáveis afirmaram que não é verdade que a(s) sua(s) criança(s) faça(m) parte do 

Concelho Municipal de Jovens (n = 499; cf. Gráfico 22) e 46.7% que participem noutras 

atividades associativas (n = 297; cf. Gráfico 23). No que concerne a outros tipos de 

associativismo, apenas 1/4 dos respondentes indicaram ser completamente verdade (n = 170, 

26.7%) que as suas crianças estejam envolvidas. 

Por fim, quando questionadas sobre a vontade das crianças em participar em 

associações, cerca de metade dos respondentes afirmaram que tal não acontece (n = 329, 

51.7%; cf. Gráfico 24). É, ainda, importante realçar que cerca de 20% (n = 120, 18.9%) 

declararam não saber a posição dos filhos sobre este tópico. Os Gráficos 14 a 24 (pp. 104 a 

108) apresentam os resultados da Participação e Cidadania. 
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Segurança e Proteção 

Na temática da Segurança e Proteção, verificou-se uma grande divisão nas respostas, 

quando as famílias foram questionadas acerca do que sentem relativamente à segurança das 

crianças, durante a utilização de transportes públicos. Cerca de 30% (n = 210, 33%; cf. 

Gráfico 25) afirmaram sentir que as suas crianças estão seguras; 23.7% disseram nem 

sempre sentir que estejam seguras (n = 151); 27.2% indicaram não sentir que fosse seguro 

(n = 173) e 16% admitiram não saber se era seguro (n = 102). 

Em suma, estes resultados mostram que as famílias consideram importante 

envolver as crianças nas atividades e nas tarefas domésticas, chegando a referir que 

ficam satisfeitas por vê-las desempenhar estas tarefas. Por outro lado, quando estão em 

causa as opiniões das crianças sobre as decisões familiares, o panorama é um pouco 

diferente: nem sempre são tidas em conta, no que respeita às atividades realizadas, quer 

no dia-a-dia, quer em momentos particulares, como os fins de semana ou férias. Ou seja, 

o Direito à Participação dentro das Famílias precisa ser trabalhado com estas.  

A desvalorização da importância da participação das crianças, não parece ser 

restrita às tomadas de decisão em contexto familiar, estendendo-se, de igual forma, ao 

envolvimento na comunidade. De facto, a maior parte das famílias não tem conhecimento 

da existência de um Conselho Municipal da Juventude, pelo que se torna pouco usual as 

crianças estarem envolvidas neste tipo de iniciativa, ou noutras envolvendo 

associativismo e participação na comunidade. Embora seja importante ter em 

consideração o período pandémico durante o qual os dados em análise foram recolhidos 

e os efeitos que o mesmo poderá ter tido no associativismo, bem como noutras atividades 

que envolvam os mais novos – “Neste momento o associativismo está quase todo parado, 

daí as crianças não participarem.” –, estes resultados tornam evidente a necessidade de 

maior investimento, não só na divulgação de iniciativas direcionadas a crianças e 

adolescentes, como no encorajamento à sua participação nas mesmas – “Deveria haver 

mais informação.”; “O maior problema da participação em atividades de cidadania é que 

não existe ou não é conhecido ou não divulgam aqui nesta zona, por isso é difícil 

participar”. 

A CPCJ, o Município de Paços de Ferreira e as escolas têm um papel fundamental 

na promoção deste associativismo e participação das crianças na comunidade. 

Aumentando a participação das crianças, as próprias famílias poderão envolver-se mais 

nos assuntos da comunidade e transpor o incentivo à participação dentro dos próprios 

contextos familiares.  
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 Mais de 80% das famílias referiram (n = 535, 84.1%; cf. Gráfico 26) que as suas 

crianças não costumam ir para a escola a pé ou de bicicleta sozinhos ou com colegas, sendo 

que apenas 7% indicaram que os seus filhos/as suas crianças o fazem (n = 47, 7.4%). Esta 

informação vai ao encontro da grande percentagem de famílias que confirmaram levar as 

suas crianças à escola (n = 491, 77.2%; cf. Gráfico 27). 

 No que diz respeito à violência física entre pares, 34% dos respondentes 

mencionaram que nunca houve uma situação em que outras crianças batessem nas suas, 

dentro ou fora da escola (n = 219, 34.4%; cf. Gráfico 28). Não obstante, uma percentagem 

equivalente de famílias referiu já ter vivenciado situações desse tipo com as suas crianças (n 

= 182, 28.6%). Relativamente às figuras a quem os menores recorrem, quando existe um 

problema, 78.3% dos adultos responsáveis disseram sentir que as suas crianças procuram 

ajuda neles (n = 498; cf. Gráfico 29). 

 Após serem questionadas sobre se era normal os pais/mães baterem nos filhos, 

durante a sua infância, quase 50% declararam ser completamente verdade (n = 308, 48.4%; 

cf. Gráfico 30) e 17.8% transmitiram não ser verdade (n = 113). Comparativamente, no que 

concerne à existência de violência física para com as suas crianças, 62% afirmaram já ter 

batido (n = 148, 23.3%; cf. Gráfico 31) ou por vezes bater (n = 246, 38.7%) nas crianças a 

seu cargo. Adicionalmente, quando inquiridos sobre comportamentos violentos de caráter 

verbal, 75.6% dos adultos admitiram já ter gritado com as suas crianças, mas ter pedido 

desculpa e ter procurado encontrar outras soluções para lhes impor regras (n = 481; cf. 

Gráfico 32).  

 Em relação à utilização da Internet, cerca de 75% das famílias indicaram ter por hábito 

acompanhar as suas crianças (n = 476, 74.8%; cf. Gráfico 33). Ainda assim, 23.1% dos 

adultos responsáveis não o fazem (n = 147). Por outro lado, quando questionados sobre as 

limitações que impõem no acesso à Internet, bem como sobre as conversas que têm com os 

filhos a respeitos dos riscos associados à sua utilização, 86.8% afirmaram fazê-lo (n = 552; 

cf. Gráfico 34). É importante notar que esta questão inclui duas abordagens diferentes – o 

controlo e o diálogo (cf. Gráfico 34, para ver questão completa) –, o que não permite perceber 

se as respostas se referem às duas estratégias ou apenas a uma delas.  

 Por fim, a maioria dos adultos referiu, ainda, ter o costume de ler sobre questões 

relacionadas com as crianças (n = 391, 61.5%; cf. Gráfico 35), tendo 34.4% assinalado que 

tal nem sempre acontece (n = 219). Os Gráficos 25 a 35 (pp. 108 a 111) apresentam os 

resultados da Segurança e Proteção. 
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Saúde 

No que corresponde à Saúde, cerca de metade das famílias participantes indicou não 

ter participado no curso de preparação para o parto promovido pelo Centro de Saúde (n = 

323, 50.8%, cf. Gráfico 36). De entre as que frequentaram o curso, 41.5% (n = 264; cf. Gráfico 

Em suma, os resultados apontam que há uma elevada sensação de insegurança 

por parte dos pais, no que se refere à utilização dos transportes públicos e à deslocação 

dos filhos sem o acompanhamento/supervisão de um adulto. Desta forma, e considerando 

a similaridade com os relatos das crianças e adolescentes a este nível, é premente tomar 

medidas para que que os serviços de transporte público possam ser considerados mais 

seguros e, em consequência, permitam às crianças, e particularmente aos adolescentes, 

adquirir e trabalhar a sua autonomia, sem que, para tal, tenham de se sentir desprotegidos 

ou deixar as suas famílias inseguras na promoção dessa independência e autonomia. A 

comunidade tem um papel importante na criação de condições para que o exercício 

parental seja praticado em circunstâncias o menos desafiadoras possível e deve funcionar 

como facilitadora de uma parentalidade positiva, promotora do melhor desenvolvimento 

das crianças.  

Relativamente à vulnerabilidade das crianças em relação a situações de violência, 

os resultados espelham que as mesmas podem ser originadas, tanto por pares, como 

pelos adultos responsáveis pela criança/adolescente. Em particular, no que respeita às 

agressões perpetuadas por adultos, o facto de uma grande parte admitir que, na sua 

infância, o recurso a punições físicas era comum, associado ao facto de apenas uma 

pequena percentagem declarar nunca ter batido nas crianças por quem é responsável, 

evidencia a normalização desta prática, absolutamente violadora dos direitos das crianças. 

Este facto pode também ser verificado no discurso apresentado pelos cuidadores nos 

comentários escritos: […] Como diz o ditado “uma palmada na hora certa” […].; 

Dependendo da forma como são as crianças, às vezes temos necessidade de lhe fazer 

sentir o peso da mão, mas penso que não são essas palmadas que vão traumatizar as 

crianças […]. Assim, em termos de parentalidade, os resultados revelam uma grande 

necessidade de apostar em formação sobre parentalidade positiva e, em particular, sobre 

práticas disciplinares indutivas, adequadas à idade e com benefícios para a criança ou 

adolescente, não violadoras dos seus direitos e que não configurem maltrato infantil. 

Por fim há ainda uma significativa percentagem de adultos cuidadores que parece 

descurar a preparação dos seus filhos para o risco da internet, sendo importante que não 

se negligencie esta questão, de grande pertinência nos dias de hoje. 
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37) consideraram a experiência útil, contra 32.2% (n = 205) que manifestaram opinião 

contrária. Além dessas, 20.4% (n = 130) não souberam julgar a sua utilidade. 

A vasta maioria (n = 529, 83.2%; cf. Gráfico 38) das mães/dos pais afirmou não ter 

sido chamada/que a suas companheiras não foram chamadas para participar no curso pós-

parto.  

 A quase totalidade dos participantes afirmou levar as suas crianças a todas as 

consultas de saúde infantil previstas (n = 629, 98.9%; cf. Gráfico 39), tendo as crianças 

recebido todas as vacinas contempladas pelo Plano Nacional de Vacinação (n = 634, 99.7%; 

cf. Gráfico 40). Em relação à amamentação, mais de metade (n = 361, 56.8%; cf. Gráfico 41) 

dos respondentes declarou tê-la realizado, em exclusivo, até aos seis meses. Não obstante, 

28.1% (n = 179) disseram não ter conseguido e 15.1% (n = 96) afirmaram nem sempre ter 

tido essa capacidade. 

Novamente, a quase totalidade (n = 622, 97.8%. cf. Gráfico 42) das famílias apontou 

ser completamente verdade que se preocupam sempre com a alimentação das suas crianças 

e/ou adolescentes. Ainda no que se refere à alimentação, 80.2% (n = 510; cf. Gráfico 43) 

asseguraram tentar preparar refeições saudáveis e nutritivas, tendo 19.8% (n = 126) afirmado 

nem sempre ter a possibilidade de o fazer. Já em relação à ingestão de doces ou alimentos 

menos saudáveis, 63.8% (n = 406; cf. Gráfico 44) afirmaram que nem sempre é verdade que 

tal aconteça unicamente em momentos excecionais. Adicionalmente, 6.9% (n = 44) deram 

como resposta não é verdade/não acontece. 

 Mais de 90% (n = 592, 93.1%; cf. Gráfico 45) afirmaram fazer pelo menos uma refeição 

por dia em família, sentados à mesa. Ainda assim, 5.8% (n = 37) afirmaram que isso nem 

sempre ocorre e 1.1% (n = 7) declararam que tal não é verdade. Nos momentos em que 

comem à mesa, 84.6% (n = 538; cf. Gráfico 46) dos participantes declararam que sentem que 

todos falam. Entretanto, 15.3% (n = 97) afirmaram que nem sempre existe esse tipo de 

diálogo. 

 Em contexto de consulta médica, 93.6% (n = 595; cf. Gráfico 47) dos pais/adultos 

responsáveis indicaram que os profissionais de saúde costumam falar consigo, mas também 

diretamente com seus/suas filhos/filhas/crianças. Apesar disso, 6.3% (n = 40) admitiram que 

essa interação nem sempre acontece. Relativamente ao tratamento, 88.7% (n = 564; cf. 

Gráfico 48) revelaram que é fornecida às crianças, por parte dos médicos, uma explicação 

sobre o que devem fazer para ficarem melhor ou como devem tomar os medicamentos. 

Contrariamente, 9.7% (n = 62) declararam que nem sempre essa informação é prestada às 

crianças e 1.4% (n = 9) declararam que isso não ocorre. 

 A vasta maioria (n = 500, 78.6%; cf. Gráfico 49) considerou que percebe sempre tudo 

o que o/a médico/a lhe explica, enquanto 21.4% (n = 136) consideraram nem sempre se sentir 

esclarecidos/as. Ainda sobre a interação com os médicos, 88.4% (n = 562; cf. Gráfico 50) 
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afirmaram que estes os costumam deixar à vontade para fazer perguntas ou falar de 

preocupações que tenham sobre suas crianças. Pelo contrário, 11.5% (n = 73) dos adultos 

consideraram nem sempre sentir abertura para o fazer. Os Gráficos 36 a 50 (pp. 112 a 116) 

apresentam os resultados da Saúde. 

 

 

 

Educação 

No campo da Educação, mais de metade das famílias (n = 400, 62.9%; cf. Gráfico 51) 

respondeu ter colocado as crianças na creche com poucos meses de idade, por precisar de 

trabalhar, e quase 80% (n = 497, 78.1%; cf. Gráfico 52) afirmaram não ser verdade que 

Em suma, os resultados mostram que cerca de metade dos pais não participou no 

curso de preparação para o parto promovido pelo Centro de Saúde e menos de metade 

dos que participaram considerou o mesmo útil. Já no que concerne ao curso pós-parto, a 

grande maioria dos respondentes afirmou nem sequer ter sido chamada para participar 

no evento. Verifica-se que este curso ainda não é promovido pelo Centro de Saúde. 

Assim, realça-se uma necessidade de melhor divulgar e motivar para a participação no 

curso pré-parto e implementar o curso pós-parto, mas acima de tudo de ouvir estas 

mães/famílias sobre a utilidade dos mesmos, adaptando-os às reais necessidades das 

famílias. Como sugestão poderia ser importante a criação de um grupo de trabalho 

constituído pelos profissionais de saúde, mas também por (futuros) pais, para 

planeamento destes cursos de pré e pós-parto. Além disso, denota-se um número 

significativo de mães que afirma não ter amamentado os seus filhos pelo menos até aos 

6 meses de idade, no entanto, não é possível apurar as causas deste facto, sendo 

importante, no futuro, investigar de modo mais profundo estas limitações, nomeadamente 

questões de disponibilidade dentro do horário laboral ou aspetos emocionais.  

Realça-se como resultado positivo a garantia do acesso à saúde infantil e o 

cumprimento do plano nacional de vacinação na grande maioria das famílias. Do mesmo 

modo, o esforço de promoção de hábitos saudáveis, nomeadamente alimentação 

saudável por parte das famílias, é de valorizar, ainda que a perspetiva das 

crianças/adolescentes, em relação a este aspeto, não seja tão positiva, como é realçado 

pelas famílias. Por fim, é notório que alguns participantes, ainda que em número reduzido, 

não compreendem as explicações fornecidas pelos médicos e alguns não se sentem 

confortáveis em expressar preocupações e dúvidas, recomendando-se assim uma 

sensibilização das equipas médicas para as necessidades de esclarecimento das 

famílias. 
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ficaram em casa com elas até aos 2/3 anos de idade, por considerarem fundamental para o 

seu desenvolvimento. 

A maior parte dos participantes afirmou não ter sentido necessidade de procurar 

alternativas ao ensino regular (n = 507, 79.7%; cf. Gráfico 53), de modo a responder às 

necessidades das suas crianças e/ou adolescentes. Além disso, 78% afirmaram ter gostado 

de todas as escolas frequentadas pelos filhos(as)/crianças a cargo (n = 456; cf. Gráfico 54) e 

cerca de 65% que as atividades e dinâmicas escolares iam ao encontro das suas escolhas 

(n = 411, 64.6%; cf. Gráfico 55). 

No que se refere ao apoio oferecido às crianças e/ou adolescentes em contexto 

familiar, a quase totalidade dos respondentes (n = 604, 95%; cf. Gráfico 56) declarou ser 

completamente verdade que, dentro das suas competências, esse suporte seja fornecido nos 

estudos. Porém, no que concerne ao contexto escolar formal, quase metade dos adultos 

responsáveis admitiram sentir que nem sempre a escola e os professores oferecerem apoio 

individual aos alunos (n = 315, 49.5%; cf. Gráfico 57). 

No que remete para a participação das famílias em contexto educativo, quase 20% 

admitiram que nem sempre comparecem (n = 56, 8.8%; cf. Gráfico 58) ou não é verdade que 

compareçam (n = 6, 9%) nas reuniões promovidas pela escola e quase metade referiu não 

participar (n = 24, 3.8%) ou nem sempre participar (n = 269, 42.3%; cf. Gráfico 59) nas 

atividades promovidas pela instituição. Não obstante, cerca de 70% (n = 436, 68.5%; cf. 

Gráfico 60) consideraram que a escola leciona conteúdos importantes. A respeito dos temas 

lecionados, mais de 70% dos adultos afirmaram concordar que a escola das suas crianças 

e/ou adolescentes promove atividades sobre proteção do meio ambiente (n = 500, 78.6%; cf. 

Gráfico 61), bem como sobre promoção de saúde (n = 484, 76.1%; cf. Gráfico 62). Todavia, 

quando questionadas sobre educação sexual, verificou-se que menos de metade (n = 289, 

45.4%; cf. Gráfico 63) afirmou que era verdade que a escola promovia educação sexual, e 

uma percentagem que rondava os 30% (n = 179, 28.1%) desconhecia. 

Cerca de 60% das famílias participantes (n = 373, 58.6%; cf. Gráfico 64) indicaram 

que a escola corresponde a algo que as crianças gostam de fazer, contudo, 37.4% (n = 238) 

responderam que tal nem sempre é o caso. A quase totalidade das famílias (n = 595, 93.6%; 

cf. Gráfico 65) afirmaram ter o hábito de questionar os filhos sobre o seu dia-a-dia educativo, 

sendo que a percentagem de certezas decresceu (n = 538, 84.6%; cf. Gráfico 66), quando a 

questão remetia para a capacidade de identificar a ocorrência de problemas, nesse mesmo 

contexto. 

A nível da interação entre a escola e a família, a maioria dos respondentes indicou 

sentir-se apoiados pelos/as professores/as das suas crianças (n = 456, 71.7%; cf. Gráfico 67) 

e percecionar a comunidade educativa como sendo capaz de tratar todas as crianças da 

mesma forma, sem discriminação (n = 393, 61.8%; cf. Gráfico 68). Ainda assim, é de relevo 
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mencionar que 25.8% (n = 164; cf. Gráfico 67) e 26.1% (n = 166; cf. Gráfico 68) dos adultos, 

respetivamente, assumiram que isto nem sempre corresponde à verdade. 

Apesar de cerca de 76% das famílias (n = 482, 75.8%; cf. Gráfico 69) terem afirmado 

conseguir pagar todos os materiais necessários à educação dos filhos, cerca de 20% das 

respostas (n = 137, 21.5%) remeteram para o facto de a situação económica das famílias 

nem sempre o permitir. Por último, é fundamental destacar o facto de metade dos adultos 

responsáveis ter indicado que não é verdade (n = 325, 51.1%; cf. Gráfico 70) que as suas 

crianças e/ou adolescentes utilizem a biblioteca municipal como recurso educativo. A este 

nível, menos de 15% (n = 95, 14.9%) responderam completamente verdade. Os Gráficos 51 

a 70 (pp. 117 a 123) apresentam os resultados da Educação. 

 

 

 

Em suma, é claro que as famílias participantes são capazes de identificar a 

educação como sendo importante para o desenvolvimento das suas crianças e 

adolescentes – “Educação para o cidadão de amanhã.”; “A educação é fundamental no 

crescimento da criança, pois será um futuro adulto muito melhor e mais feliz”. Contudo, 

não deixam de existir algumas lacunas, nomeadamente a necessidade de revisão dos 

conteúdos que são considerados pertinentes para o currículo escolar – “O sistema de 

educação devia ser revisto, muitas coisas já não funcionam e são totalmente obsoletas. 

O QI não é mais importante que o QE. […]”.  

Adicionalmente, a importância que os pais/adultos cuidadores atribuem à 

aprendizagem socio-emocional, torna claro que os mesmos consideram que este tipo de 

aprendizagem pode aumentar as capacidades de comunicação e ter um impacto na 

diminuição da violência interpares, nomeadamente no Bullying – “Nas escolas não fazem 

nada para que o bullying acabe, há crianças a sofrer muito nas escolas”. As famílias 

sentem também que o apoio individual dado pelos professores aos alunos devia ser maior. 

Além disso, os resultados demonstram que os pais/adultos responsáveis nem sempre 

sentem que os filhos são tratados de igual forma e respeitados sem discriminação – 

“Precisa de melhorar e tratar todos por igual.”; “Existe sempre uma criança preferida e 

com mais mordomias”.  
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Acresce ainda a ideia de que crianças com mais dificuldades aparentam ser menos 

apoiadas do que as que têm melhor desempenho escolar – “Privilegiavam sempre os 

melhores alunos em detrimento dos restantes, que obviamente desmotivam”. Torna-se, 

assim, essencial consciencializar os/as professores/as para estas situações, fornecendo-

lhes ferramentas que permitam a sua superação e um tratamento mais igualitário de todos 

os estudantes, não só no que concerne às diferenças de competência, 

mas também na inclusão de crianças com necessidades educativas especiais – “O meu 

filho tem PHDA […] não vejo a implementação de estratégias em sala de aula, nem sinto 

que os professores estejam preparados para lidar com crianças diferentes”. 

De destacar ainda a falta de conhecimento dos pais sobre a abordagem ou não-

abordagem da educação sexual nas escolas, o que pode ser um indicador de que este 

continua a ser um tema tabu entre as pessoas, seja porque não é abordado na escola, seja 

porque a escola não comunica com a família sobre a sua abordagem, ou vice-versa, ou 

seja ainda porque pais e filhos não falam sobre este tema e, portanto, as crianças não 

verbalizam que abordaram estas questões na escola.  

Um maior envolvimento das famílias na escola e maior proximidade nas relações 

família-escola, para além das reuniões escolares formais, será fundamental para a 

promoção de um melhor bem-estar global das crianças/adolescentes. Ações concretas de 

intervenção que permitam este aproximar da família à escola deverão ser conteúdos do 

plano de intervenção da CPCJ.  

Os resultados apontam para o facto de muitos adultos deixarem as suas crianças 

ao cuidado de outros familiares ou em creches, devido a obrigações profissionais ou na 

ausência de melhores alternativas – “[…] não deixei os meus filhos na creche, mas sim na 

avó, pois tive que ir trabalhar.”; “Se pudesse, tinha ficado em casa com as minhas crianças, 

até aos 3 anos. Mas como já referi tive que trabalhar”. Estes dados implicam uma reflexão 

sobre políticas de proteção da natalidade e sua articulação com políticas laborais se torne 

cada vez mais significativa. 

Por fim, é de notar a dificuldade económica que algumas famílias dizem sentir para 

suportar os gastos em educação, sendo que, apesar disso, esta dificuldade não é sentida, 

pelas crianças e adolescentes, pois estas não a verbalizam/percecionam, tal como foi 

possível observar anteriormente, na apresentação dos resultados das crianças e 

adolescentes. No entanto, importa referir que existem políticas municipais de apoio às 

famílias na área da educação. O Município de Paços de Ferreira concede apoios que se 

traduzem no transporte escolar gratuito, refeições escolares gratuitas e manuais escolares 

gratuitos.  
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Conciliação entre Vida Familiar e Trabalho 

Mais de metade das famílias (n = 355, 55.8%; cf. Gráfico 71) afirmaram que, na sua 

vida quotidiana, raramente têm tempo para fazer tudo o que queriam, sendo que apenas 

33.5% (n = 213) das mesmas destacaram que isto nem sempre acontece e 10.5% (n = 67) 

que isto não acontece. Também no que concerne à sua vida pessoal e familiar, durante o fim 

de semana e/ou dias de descanso, cerca de metade dos participantes (n = 317, 49.8%; cf. 

Gráfico 72) declararam não ter tempo para fazer tudo o que gostam, ao contrário de 35.7% 

que disseram nem sempre ter esta falta de tempo e de cerca de 14% (n = 91, 14.3%) que 

afirmaram ter tempo. Neste sentido, a maioria dos participantes (n = 348, 54.7%; cf. Gráfico 

73) apontou ser completamente verdade que normalmente se sentem apressados e apenas 

9.1% (n = 58) afirmaram que isto não é verdade. Cerca de 36% (n = 230, 36.2%) apontaram 

que nem sempre se sentem desta forma. 

No que diz respeito aos seus horários de trabalho, menos de metade dos 

respondentes (n = 298, 46.9%; cf. Gráfico 74) considerou que estes se adaptam aos seus 

compromissos familiares enquanto mãe/pai/responsável, sendo, portanto, que a maioria 

afirmou que nem sempre (n = 278, 43.7%) isto acontece ou que não acontece (n = 56, 8.8%). 

Após o horário de trabalho, cerca de 1/3 dos participantes (n = 188, 29.6%; cf. Gráfico 75) 

indicou sentir-se cansado para usufruir da sua vida familiar, com as suas crianças. Apenas 

17.3% (n = 110) apontaram não ser verdade que se sintam deste modo e os restantes 52.5% 

(n = 334) afirmaram nem sempre se sentirem cansados. 

Por fim, cerca de metade dos responsáveis pelas crianças (n = 324, 50.9%; cf. Gráfico 

76) revelaram pensar que o trabalho as impede de dedicar às suas crianças o tempo que 

gostariam, o que contrasta com os cerca de 20% (n = 132, 20.8%) que julgaram que isto não 

é verdade. Os Gráficos 71 a 76 (pp. 123 a 125) apresentam os resultados da Conciliação 

entre Vida Familiar e Trabalho. 
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Em suma, os dados mostram a dificuldade de alguns pais/adultos cuidadores em 

conciliar a vida profissional com a pessoal, no sentido em que os horários não são 

compatíveis e dificultam a gestão de tempo – “Extremamente difícil encontrar um equilíbrio 

entre a vida familiar e a vida profissional, sendo que a profissional "rouba" muitas vezes 

tempo de qualidade à família.” –, refletindo-se em expressões de cansaço e ansiedade – 

“Desgastante.”; “Deveríamos de ter menos stress.”; “Às vezes venho do trabalho cansada 

[…]”.  

Além disso, os adultos relevam alguma angústia por não possuírem tempo para 

realizarem tudo o que querem, sendo uma das principais consequências a falta de tempo 

de qualidade com as suas crianças – “Nem sempre tenho tempo para as minhas 

crianças.”; “Por trabalhar 8h por dia é muito difícil conseguir dar todo o tempo que o meu 

filho merece. […]”.  

Por conseguinte, muitas vezes, as famílias têm de tomar decisões complicadas 

que envolvem a escolha entre a vida pessoal ou a profissional – “Muito difícil: tive de fazer 

opções e optei por dar prioridade à vida familiar e só depois ao progresso da vida 

profissional”. 

Em conclusão, torna-se fundamental a promoção de políticas promotoras do bem-

estar familiar, que permitam dedicar tempo e recursos para alterar a organização do 

horário laboral em função do tempo pessoal e familiar, de forma a compatibilizar o horário 

do trabalho com o da escola dos filhos, sempre que possível – “Necessidade de ser revista 

pelo Estado para maior conciliação trabalho/escola/família”. Enquanto tal não for viável, é 

importante apostar na formação/capacitação dos pais para gerir o seu tempo da melhor 

forma possível e garantir que o tempo que têm com os seus filhos seja tempo de 

qualidade, diminuindo a sensação/sentimento de angústia e culpa, que acabam por 

influenciar de forma negativa a relação pais-filhos, caso os mesmos não se convertam em 

motores de mudança.  
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Gráficos – Famílias 

Brincadeira e Lazer: Gráficos 3 a 13 

 

86,2%

12,1%

1,6% 0,2%

Gráfico 3. Na minha comunidade/cidade existem sítios para as 
crianças brincarem (como parques infantis), fazer jogos ou praticar 

desporto.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

73,0%

22,6%

2,0% 2,4%

Gráfico 4. Na minha comunidade/cidade existem sítios para os jovens 
de várias idades brincarem, fazer jogos ou praticar desporto.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

64,5%

34,1%

1,4%

Gráfico 5. Eu costumo levar as minhas crianças ao parque infantil 
com frequência ou acompanhá-los em outras atividades (se já são 

mais velhos).

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei



   
 

 105 

 

 

 

36,7%

55,3%

8,1%

Gráfico 6. Quando vou ao parque infantil ou a outras atividades, 
tenho a oportunidade de falar com outros pais e mães/responsáveis.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

70,3%

27,2%

2,2% 0,3%

Gráfico 7. Quando levo as minhas crianças ao parque infantil, gosto 
de brincar com eles/as.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

6,0%

20,1%

73,0%

0,9%

Gráfico 8. Eu levo as minhas crianças ao parque infantil, mas não sei 
ou não me sinto à vontade para brincar com elas.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei



   
 

 106 

 

 

 

39,0%

50,8%

10,2%

Gráfico 9. Eu sinto que depois da escola, ainda sobre tempo para as 
minhas crianças brincarem, descansarem e aproveitarem o seu 

tempo livre.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

26,9%

65,4%

7,7%

Gráfico 10. Depois da escola e do meu trabalho, ainda tenho tempo 
para brincar ou passar tempo com as minhas crianças.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

56,8%

41,2%

1,9% 0,2%

Gráfico 11. No fim de semana, organizamos sempre atividades que 
possamos fazer enquanto família.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Participação e Cidadania: Gráficos 14 a 24 

 

62,4%

35,7%

1,7% 0,2%

Gráfico 12. Eu costumo levar as minhas crianças a brincar ou passear 
na natureza durante todo o ano, seja na praia, no campo ou no rio.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

82,4%

15,3%

2,2% 0,2%

Gráfico 13. Eu deixo as minhas crianças brincarem com areia, paus, 
lama e outros elementos e não me preocupa que eles/as se sujem; 

basta que se divirtam.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

96,5%

3,5%

Gráfico 14. Desde que as minhas crianças são pequenas sempre falei 
muito com elas.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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65,9%

32,1%

1,7% 0,3%

Gráfico 15. A partir do momento em que as minhas crianças 
conseguiam realizar pequenas tarefas, envolvia-as na cozinha, 

jardinagem ou outras tarefas, que fazíamos juntos/as.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

79,1%

18,7%

2,2%

Gráfico 16. Sempre tive prazer em ver as minhas crianças ajudarem 
na cozinha, no jardim ou a fazer outras tarefas.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

54,7%

43,7%

0,9% 0,6%

Gráfico 17. Eu costumo perguntar às minhas crianças o que 
gostariam de fazer no fim de semana.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei



   
 

 109 

 

 

 

64,6%

33,2%

1,7% 0,5%

Gráfico 18. Eu costumo perguntar às minhas crianças onde 
gostariam de ir passear ou ir de férias.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

87,4%

11,6%

0,6% 0,3%

Gráfico 19. Eu gosto de ouvir a opinião das minhas crianças sobre 
vários assuntos e tenho em consideração o que pensam e sentem.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

89,0%

8,6%

0,9% 1,4%

Gráfico 20. Eu já ouvi falar sobre os direitos das crianças na 
televisão, no rádio, na Internet ou outra fonte.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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25,9%

2,8%

2,7%

68,6%

Gráfico 21. No município existe um Conselho Municipal de Jovens.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

2,7% 6,3%

78,5%

12,6%

Gráfico 22. As minhas crianças participam no Conselho Municipal de 
Jovens.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

26,7%

22,2%

46,7%

4,4%

Gráfico 23. As minhas crianças participam em outras atividades 
associativas.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Segurança e Proteção: Gráficos 25 a 35 

 

 

13,5%

15,9%

51,7%

18,9%

Gráfico 24. As minhas crianças têm vontade de fazer parte de 
associações mas não conhecemos nenhumas no sítio onde 

moramos.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

33,0%

23,7%

27,2%

16,0%

Gráfico 25. Eu sinto que as minhas crianças podem usar em 
segurança o autocarro ou outros transportes públicos para irem para 

escola.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

7,4%

8,0%

84,1%

0,5%

Gráfico 26. As minhas crianças costumam ir para a escola a pé ou de 
bicicleta sozinhos ou com colegas.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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77,2%

12,9%

9,7%

0,2%

Gráfico 27. Eu costumo levar as minhas crianças à escola a pé ou de 
mota/carro.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

34,4%

28,5%

28,6%

8,5%

Gráfico 28. Nunca houve uma situação em que outras crianças 
batessem nas minhas crianças, dentro ou fora da escola.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

78,3%

19,2%

1,4% 1,1%

Gráfico 29. Eu sinto que as minhas crianças vêm ter comigo quando 
têm um problema, ou têm medo de alguma coisa.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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48,4%

31,9%

17,8%

1,9%

Gráfico 30. Quando eu era criança, era normal os pais/mães baterem 
nos/as filhos/as.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

37,7%

38,7%

23,3%

0,3%

Gráfico 31. Eu nunca bati nas minhas crianças.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

75,6%

19,8%

4,6%

Gráfico 32. Em momentos difíceis, já gritei com as minhas crianças, 
mas pedi-lhes desculpa e tentei encontrar outras soluções para lhes 

impor regras.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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23,1%
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Gráfico 33. Eu costumo acompanhar o que as minhas crianças veem 
na Internet.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

86,8%

9,7%

3,0% 0,5%

Gráficos 34. Eu limito o acesso ou converso com as minhas crianças 
sobre os riscos que podem encontrar na Internet.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

61,5%

34,4%

3,3% 0,8%

Gráfico 35. Eu costumo ler sobre questões relacionadas com as 
crianças.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Saúde: Gráficos 36 a 50 

 

 

 

42,1%

6,0%

50,8%

1,1%

Gráfico 36. Quando eu (ou a minha mulher) estive grávida, participei 
no curso de preparação para o parto, promovido pelo Centro de 

Saúde.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

41,5%

5,8%

32,2%

20,4%

Gráfico 37. O curso de preparação para o parto foi útil.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

9,3%
2,7%

83,2%

4,9%

Gráfico 38. Depois de ser mãe (ou a minha mulher), fui chamada para 
participar no curso pós-parto, promovido pelo Centro de Saúde.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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98,9%
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Gráfico 39. Eu levei as minhas crianças a todas as consultas de 
saúde infantis previstas.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

99,7%

0,3%

Gráfico 40. As minhas crianças têm todas as vacinas contempladas 
pelo Plano Nacional de Vacinação.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

56,8%

15,1%

28,1%

Gráfico 41. Eu (ou a minha mulher conseguiu) consegui amamentar 
os/as filhos/as em exclusivo até aos 6 meses de idade.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei



   
 

 117 

 

 

 

97,8%
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Gráfico 42. Eu sempre me preocupei com a alimentação das minhas 
crianças.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

80,2%

19,8%

Gráfico 43. Eu tento preparar as refeições das minhas crianças de 
modo saudável e nutritivo.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

29,2%

63,8%

6,9%

Gráfico 44. As minhas crianças só comem doces ou alimentos menos 
saudáveis em situações excecionais, como por exemplo festas de 

aniversário.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Gráfico 45. Nós fazemos pelo menos uma refeição por dia em família, 
sentados à mesa.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

84,6%

15,3%

0,2%

Gráfico 46. Quando comemos à mesa, eu sinto que falamos todos/as.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

93,6%

6,3% 0,2%

Gráfico 47. Quando levo as minhas crianças ao/à médico/a, as/os 
profissionais de saúde costumam falar comigo, mas também 

diretamente com os meus filhos ou com as minhas filhas.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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9,7%
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Gráfico 48. Quando o/a médico/a decide o tratamento para a doença 
das minhas crianças, costuma explicar-lhes o que devem fazer para 

ficar melhor ou como tomar os medicamentos.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

78,6%

21,4%

Gráfico 49. Eu percebo sempre tudo o que o/a médico/a me explica.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

88,4%

11,5%

0,2%

Gráfico 50. O/a médico/a costuma deixar-me à vontade para fazer 
perguntas ou falar de preocupações que tenho sobre as minhas 

crianças.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Educação: Gráficos 51 a 70 

 

 

 

30,2%
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Gráfico 51. Eu coloquei as minhas crianças na creche com poucos 
meses de idade, pois tinha que trabalhar.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

14,9%

6,8%

78,1%

0,2%

Gráfico 52. Eu fiz questão de ficar em casa com as minhas crianças 
até estas terem 2/3 anos de idade, porque considerei importante para 

o seu desenvolvimento e educação.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

10,5%

7,9%

79,7%

1,9%

Gráfico 53. Eu procurei escolas alternativas, por achar que o ensino 
regular não vai de encontro às minhas escolhas enquanto 

pai/mãe/responsável.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Gráfico 54. Eu gostei de todas as escolas que as minhas crianças 
frequentaram.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

64,6%

31,8%

2,5% 1,1%

Gráfico 55. Eu sinto que as atividades e dinâmicas da escola vão de 
encontro às minhas escolhas enquanto pai/mãe/responsável.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

95,0%

3,8% 0,6% 0,6%

Gráfico 56. Eu sempre apoiei as minhas crianças nos estudos, dentro 
do que sei e consigo fazer com eles/as.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Gráfico 57. Eu sinto que na escola os/as professores/as apoiam os/as 
alunos/as individualmente.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

90,1%

8,8%

0,9% 0,2%

Gráfico 58. Eu vou sempre às reuniões na escola para as quais sou 
convocado/a.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

53,3%
42,3%

3,8% 0,6%

Gráfico 59. Eu participo nas atividades que a escola abre à 
participação das famílias.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Gráfico 60. Eu sinto que as matérias escolares são relevantes.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

78,6%

13,5%

1,4%

6,4%

Gráfico 61. A escola das minhas crianças promove atividades para a 
proteção do meio ambiente.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

76,1%

14,2%

1,4%
8,3%

Gráfico 62. A escola das minhas crianças promove atividades sobre a 
promoção da saúde.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Gráfico 63. A escola das minhas crianças promove educação sexual.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

58,6%

37,4%

3,1% 0,8%

Gráfico 64. Eu sinto que a escola corresponde ao que as minhas 
crianças gostam de fazer.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei

93,6%

5,3% 0,6% 0,5%

Gráfico 65. Eu costumo perguntar às minhas crianças o que fizeram 
na escola.

Completamente Verdade

Nem sempre

Não é verdade/Não acontece

Não sei
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Gráfico 66. Eu costumo perceber quando alguma coisa não corre bem 
na escola.
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Gráfico 67. Eu sinto-me apoiado/a enquanto pai/mãe/responsável 
pelos professores e professoras das minhas crianças.
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Gráfico 68. Eu sinto que os professores e professoras e auxiliares 
respeitam todas as crianças, sem discriminação.
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Conciliação entre Vida Familiar e Trabalho: Gráficos 71 a 76 
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Gráfico 69. Eu consigo pagar todo o material escolar que as minhas 
crianças precisam.
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Gráfico 70. As minhas crianças utilizam a biblioteca municipal para 
estudar, fazer pesquisas ou outras atividades.
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Gráfico 71. Na minha vida do dia-a-dia raramente tenho tempo para 
fazer tudo o que queria.
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Gráfico 72. Na minha vida pessoal e familiar durante o fim de semana 
(ou dias de descanso), não tenho tempopara fazer tudo o que gosto.
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Gráfico 73. Normalmente, sinto-me apressado/a.
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Gráfico 74. O meu horário de trabalho adapta-se aos meus 
compromissos familiares enquanto mãe/pai/responsável.
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Gráfico 75. Depois do trabalho sinto-me cansado/a para usufruir da 
minha vida familiar, com as minhas crianças.
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Gráfico 76. Penso que o trabalho me impede de dedicar às minhas 
crianças o tempo que gostaria.
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 Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude 
 

As Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ) do 

concelho de Paços de Ferreira foram auscultadas respondendo a um questionário online – 

Questionário de autodiagnóstico para entidades com intervenção na infância e juventude – 

do Protocolo de recolha de dados do Projeto Adélia. Responderam a este questionário 231 

profissionais de ECMIJ.  

A idade média dos participantes respondentes era de 47.2 anos (DP = 7.8, variando 

entre 24 e 65 anos). A distribuição por frequência de idades encontra-se no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 

Distribuição por Idades dos Profissionais das ECMIJ (N = 231) 

 

 

No que respeita ao sexo, os participantes encontram-se desigualmente distribuídos, 

com 184 do sexo feminino (79.7%) e 44 do sexo masculino (19%).  Há, ainda, 3 participantes 

(1.3%) que não indicaram o sexo. Em termos de habilitações académicas, a maioria dos 

respondentes completou uma licenciatura (64.1%). A distribuição das habilitações 

académicas encontra-se na Tabela 1. 
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Tabela 1 

Distribuição por Habilitações Académicas dos Profissionais das ECMIJ (N = 231) 

 

 Finalmente, no que se refere à área de atuação das entidades cujos elementos 

responderam a este questionário, a mais frequentemente indicada é a Educação (87%). A 

distribuição dos participantes pelas áreas de atuação encontra-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Distribuição da Área de Atuação das Entidades Participantes (N = 231) 

Área de atuação n % 

Educação 201 87 

Autarquia 9 3.9 

IPSS 8 3.5 

Forças de Segurança 7 3 

Saúde 3 1.3 

Centro Paroquial 2 0.9 

Atividades de Tempos Livres (ATL) 2 0.9 

CLDS 4G 1 0.4 

Justiças na área da Reinserção Social 1 0.4 

Intervenção Familiar e Parental 1 0.4 

Associações Desportivas - - 

Associações Sociais e Recreativas - - 

Justiça - - 

Segurança Social - - 

 

Habilitações académicas n % 

1º Ciclo do Ensino Básico 10 4.3 

2º Ciclo do Ensino Básico 6 2.6 

3º Ciclo do Ensino Básico 9 3.9 

Ensino Secundário 20 8.7 

Bacharelato 5 2.2 

Licenciatura 148 64.1 

Mestrado 31 13.4 

Doutoramento 2 0.9 
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De seguida serão apresentados os resultados relativos a cada uma das dimensões 

avaliadas, junto dos profissionais das entidades, a saber: Convenção sobre os Direitos da 

Criança: Formação e Informação, Participação das Crianças, Princípio da Não Discriminação, 

Trabalho com as famílias e Política de Proteção.  

 

Convenção sobre os Direitos da Criança: Formação e Informação   

A quase totalidade dos participantes afirmou concordar (n = 98, 42.4%; cf. Gráfico 2) 

ou concordar inteiramente (n = 126, 54.5%) que os princípios orientadores da Convenção 

sobre os Direitos da Criança são implementados na sua entidade de pertença. Cerca de 80% 

concordaram (n = 131, 56.7%; cf. Gráfico 3) ou concordaram inteiramente (n = 58, 25.1%) 

que os profissionais com os quais trabalham têm formação sobre a temática dos direitos da 

criança. Adicionalmente, a quase totalidade (99.2%) dos indivíduos indicou concordar (n = 

72, 31.2%; cf. Gráfico 4) ou concordar inteiramente (n = 157, 68%) que a sua instituição 

reconhece a criança como sujeito de direitos. 

No que respeita à disseminação de conhecimento, pela instituição, sobre a temática: 

55.4% concordaram (n = 128; cf. Gráfico 5) que a sua instituição de pertença dissemina 

informação sobre os direitos da criança; mais de metade concordaram (n = 118, 51.1%; cf. 

Gráfico 6) que a instituição realiza com regularidade atividades para as crianças, com vista a 

dar-lhes a conhecer os seus direitos; e 60.2% (n = 139; cf. Gráfico 7) concordaram que a 

instituição produz materiais informativos sobre o tema. Contudo, as percentagens de 

desconhecimento relatadas – 6.9% (n = 16; cf. Gráfico 5), 9.1% (n = 21; cf. Gráfico 6) e 9.5% 

(n = 22; cf. Gráfico 7) – são, de igual forma, importantes, na medida em que, embora não 

sejam particularmente elevadas, alertam para a necessidade de dar a conhecer aos 

profissionais as práticas da instituição no que se refere à divulgação sobre o tema. Os 

Gráficos 2 a 7 (pp. 135 e 136) apresentam os resultados sobre a Convenção sobre os Direitos 

da Criança: Formação e Informação. 

 

 
 

Em suma, apesar de as ECMIJ apresentarem uma atitude positiva face à 

Convenção sobre os Direitos da Criança e olharem para a criança/adolescente como 

sujeito de direitos, o desconhecimento, de alguns profissionais, em relação ao trabalho 

desenvolvido, na entidade a que pertencem, em prol dos direitos das crianças, é de 

considerar. À luz destes resultados, torna-se importante que as próprias entidades se 

empenhem, de forma clara, na formação, esclarecimento e envolvimento dos seus 

elementos em ações concretas e atitudes diárias de promoção dos direitos das crianças. 
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Participação das Crianças  

No âmbito da Participação e Cidadania, 95.2% dos participantes afirmaram concordar 

(n = 104, 45%; cf. Gráfico 8) ou concordar inteiramente (n = 116, 50.2%) com o facto de que, 

na sua instituição, as crianças/adolescentes têm a oportunidade de falar sobre a sua vida 

passada e sobre as suas expectativas de futuro.  

Mais de 80% das respostas apontaram para o facto de as instituições disponibilizarem, 

às crianças, conhecimento e materiais sobre as suas regras de funcionamento. No que diz 

respeito ao conhecimento das regras da instituição, por parte das crianças, 50.2% indicaram 

concordar (n = 116, cf. Gráfico 9) e 33.8% indicaram concordar inteiramente (n = 78) que este 

seja o caso. Por sua vez, quando questionados sobre a produção de materiais informativos, 

56.3% (n = 130; cf. Gráfico 10) e 32% (n = 74), respetivamente, disseram concordar e 

concordar inteiramente que seja uma prática das suas instituições de pertença. Não obstante, 

quando a temática foi a participação das crianças/adolescentes na elaboração das regras, 

verificaram-se uma redução na percentagem de concordância (59.3%) – concordo (n = 110, 

47.6%; cf. Gráfico 11) e concordo inteiramente (n = 27, 11.7%) – e uma percentagem de 

desconhecimento de 15.6% (n = 36). 

Em termos da estruturação de atividades dirigidas às crianças/adolescentes, os 

participantes concordaram (n = 146, 63.2%; cf. Gráfico 12) ou concordaram inteiramente (n = 

64, 27.7%) que estas são pensadas e organizadas por pessoas adultas. À medida que o 

envolvimento da criança na construção e/ou organização das atividades ia aumentado, a 

percentagem total de participantes que concordaram foi diminuindo. De facto, cerca de 77% 

concordaram (n = 121, 52.4%; cf. Gráfico 13) e concordaram inteiramente (n = 56, 24.2%) 

sobre a possibilidade de as crianças/adolescentes darem a sua opinião e apenas 72.3% 

concordaram (n = 128, 55.4%; cf. Gráfico 14) e concordaram inteiramente (n = 39, 16.9 sobre 

a liberdade das crianças para dar a sua opinião, organizar e implementar as atividades. Ainda 

no âmbito da estimulação da participação por parte das crianças e/ou adolescentes, a maioria 

dos respondentes concordaram (n = 130, 56.3%; cf. Gráfico 15) ou concordaram inteiramente 

(n = 70, 30.3%) que a sua instituição participa em atividades/iniciativas/ projetos, com esse 

objetivo, organizadas por outras entidades. 

Relativamente à tomada de decisão, 73.1% dos participantes referiram concordar (n 

= 132, 57.1%; cf. Gráfico 16) ou concordar inteiramente (n = 37, 16%) com a afirmação “As 

crianças participam nos processos de tomada de decisão que lhes dizem respeito”. Além 

disso, 82.7% declararam concordar (n = 143, 61.9%; cf. Gráfico 17) ou concordar inteiramente 

(n = 48, 20.8%) que as crianças são informadas sobre a sua situação e sobre como 

decorrerão os processos de tomada de decisão em que estão envolvidas. 

No que respeita ao ambiente em que as crianças participam, mais de 90% dos 

participantes reportaram concordar (n = 111, 48.1%; cf. Gráfico 18) ou concordar inteiramente 
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(n = 100, 43.3%) que as instituições asseguram condições adequadas para entrevistas, 

comunicações e conversas com as crianças e/ou adolescentes, a fim de salvaguardar as suas 

necessidades. Por outro lado, no que respeita à existência de mecanismos de avaliação da 

satisfação das crianças e/ou adolescentes em relação aos serviços, 68.8% concordaram (n 

= 113, 48.9%; cf. Gráfico 19) ou concordaram inteiramente (n = 46, 19.9%). É, ainda, de 

realçar que 19% (n = 44) indicaram não saber se estas medidas são tomadas. Os Gráficos 8 

a 19 (pp. 137 a 140) apresentam os resultados da Participação das Crianças, segundo os 

profissionais.  
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Em suma, no que respeita à oportunidade de as crianças/adolescentes falarem sobre 

a sua vida passada e sobre as suas expetativas de futuro, uma maioria significativa dos 

participantes concorda que na sua instituição lhes é dada essa oportunidade. Quanto às 

regras de funcionamento, existe uma elevada concordância dos participantes de que a sua 

instituição produz materiais informativos, acessíveis e adequados às crianças/adolescentes, 

sendo que o consenso é elevado em que estas têm conhecimento das regras da instituição. 

Apesar disto, é importante mencionar que entre os participantes uma percentagem relevante 

afirma não saber se todas as crianças têm esse conhecimento. Verificou-se também que é 

menor a percentagem que relata a participação das crianças e adolescentes na elaboração 

destas regras. 

Ainda no tema da participação, a maior parte dos profissionais reportaram que a 

maioria das atividades que se dirigem a crianças é pensada e organizada por pessoas 

adultas, mas estas podem ter o contributo das próprias crianças, visto que as mesmas têm a 

possibilidade de dar a sua opinião, e, ocasionalmente, participar na organização e 

implementação destas atividades. Contudo uma quantidade importante dos participantes diz 

que isto não acontece na sua instituição. No sentido da promoção da participação da criança 

na vida da comunidade, é elevada a adesão das instituições a iniciativas/projetos da 

responsabilidade de outras entidades. 

Uma maioria dos participantes afirma que as crianças são informadas e têm um papel 

ativo no processo de tomada de decisão sobre os assuntos que lhes dizem diretamente 

respeito. É ainda maior o consenso sobre as condições em ambientes adequados, que 

garantam privacidade e cumprimento das suas necessidades, nas entrevistas, comunicações 

e/ou conversas com as crianças. Finalmente, enquanto grande parte concorda que a 

instituição tem mecanismos de avaliação da satisfação dos serviços dirigidos às crianças, 

alguns participantes indicam não saber se estes mecanismos existem na sua instituição e 

uma quantidade importante dos participantes diz que isto não acontece na sua instituição. 

Salienta-se ainda que a maioria dos participantes refere a boa cooperação inter-institucional. 

Estes dados revelam que, de acordo com a perspetiva dos profissionais, a participação 

da criança é até bastante satisfatória, quando em comparação com os dados das próprias 

crianças/adolescentes, que revelam níveis de participação bastante inferiores. É, por isso, 

importantes explorar estas discrepâncias entre informantes.  
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Princípio da Não Discriminação  

A quase totalidade dos respondentes (99.1%) concordou (n = 73, 31.6%; cf. Gráfico 

20) ou concordou inteiramente (n = 156, 67.5%) que a instituição de pertença desenvolva o 

seu trabalho no respeito pelo princípio/direito da não discriminação. Assim, mais de 90% 

indicaram concordar ou concordar inteiramente que a sua instituição aciona medidas 

positivas dirigidas aos grupos mais vulneráveis a processos de exclusão social (n = 95, 

41.1%; n = 124, 53.7%; cf. Gráfico 21) e medidas preventivas de práticas discriminatórias e 

de promoção da diversidade e interculturalidade (n = 105, 45.5%; n = 107, 46.3%; cf. Gráfico 

22). Por fim, ao nível da não discriminação, 92.7% dos participantes concordaram (n = 111, 

48.1%; cf. Gráfico 23) ou concordaram inteiramente (n = 103, 44.6%) que a instituição 

disponha de condições que garantam o acesso a crianças e adolescentes com deficiência. 

Os Gráficos 20 a 23 (pp. 141 e 142) apresentam os resultados do Princípio da Não 

Discriminação. 

 

 
 

Trabalho com as Famílias  

No âmbito do trabalho com as famílias, 95.2% dos respondentes consideraram que a 

instituição conhece o contexto familiar e social em que se integram as crianças e 

adolescentes com quem trabalham diretamente – concordo (n = 122, 52.8%; cf. Gráfico 24) 

e concordo inteiramente (n = 98, 42.4%). A maior parte dos respondentes concordaram que 

a sua instituição promove regularmente ações que fomentam o envolvimento dos adultos 

responsáveis na vida da organização (n = 128, 55.4%; cf. Gráfico 25) e uma abertura à 

comunidade envolvente (n = 128, 55.4%; cf. Gráfico 26), bem como que contribuem para uma 

reflexão sobre as práticas parentais (n = 124, 53.7%; cf. Gráfico 27), sobre o que é a 

parentalidade positiva (n = 109, 47.2%; cf. Gráfico 28) e, sendo dirigidas aos adultos 

responsáveis, para o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício da mesma 

Em suma, no que concerne aos grupos mais vulneráveis a processos de exclusão 

social, a maioria dos participantes relatou que a sua instituição funciona no respeito pelo 

princípio/direito da não discriminação, acionando medidas preventivas de práticas 

discriminatórias assim como medidas positivas dirigidas a estes grupos, incluindo medidas 

tomadas no sentido de promover a diversidade e interculturalidade. Por fim, uma ampla 

maioria dos participantes indicou também que a sua instituição apresenta condições que 

garantem o acesso a crianças e adolescentes com deficiência. Mais uma vez, estes dados 

apresentam uma perspetiva ligeiramente diferente daquela que é relatada pelas próprias 

crianças/adolescentes, ou mesmo famílias.   
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(n = 108, 46.8%; cf. Gráfico 29). Os Gráficos 24 a 29 (pp. 142 a 144) apresentam os resultados 

do Trabalho com as Famílias. 

 

 

 

Política de Proteção  

No que respeita à proteção das crianças, 83.5% dos profissionais que responderam 

aos questionários sobre as ECMIJ, concordaram (n = 134, 58%; cf. Gráfico 30) ou 

concordaram inteiramente (n = 59, 25.5%) que a instituição promove regularmente ações que 

contribuem para o desenvolvimento de competências, nas próprias crianças, que podem 

funcionar como fatores protetores à violência. 

Quando questionados sobre a existência de uma verificação do historial dos 

profissionais que lidam com crianças/adolescentes, a percentagem de concordância foi a 

mesma que a de desconhecimento (n = 72, 31.2%; cf. Gráfico 31). Apesar disso, 97% 

Em suma, no que diz respeito ao trabalho das ECMIJ com as famílias, a quase 

totalidade dos participantes afirma que a instituição a que pertence conhece o contexto 

familiar e social em que se integram as crianças/adolescentes com quem trabalha 

diariamente, sendo que uma maioria não tão substancial refere que são promovidas 

regularmente ações que fomentam o envolvimento de pais/mães e das famílias em geral 

na vida da organização. Considerando que a maioria dos profissionais são da área da 

educação estes dados não são coerentes com os dados obtidos através das restantes 

vozes – crianças, adolescentes e pais/adultos cuidadores – na medida em que o 

envolvimento descrito através desses informantes é significativamente inferior.  

No sentido das competências parentais, apesar de ser significativa a percentagem 

de participantes que não estão a par deste tema ou não concordam que seja regularmente 

tomada ação quanto ao mesmo, a maioria dos participantes acredita que a sua instituição 

promove regularmente ações que contribuem para uma reflexão sobre as práticas 

parentais e a parentalidade positiva, assim como ações dirigidas aos pais/mães que 

contribuem para o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício de uma 

parentalidade positiva. Sendo esta uma das lacunas identificadas através dos dados 

anteriores, é importante rever os procedimentos que estão a ser implementados, pois 

provavelmente a intervenção não está a ter o efeito expectável.  

Finalmente, grande parte da amostra considera que a sua instituição promove 

regularmente ações que fomentam uma abertura à comunidade envolvente. Tendo em 

conta que a participação das famílias e das próprias crianças/adolescentes na 

comunidade é baixa, estes resultados devem ser melhor explorados.  
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concordaram (n = 97, 42%; cf. Gráfico 32) ou concordaram inteiramente (n = 127, 55%) que 

a instituição garante um ambiente seguro para as crianças. 

Em relação à Política de Proteção dos estabelecimentos, 86.6% concordaram (n = 97, 

42%; cf. Gráfico 33) e concordaram inteiramente (n = 103, 44.6%) com a sua existência. 

Embora pareça haver elevada concordância quanto à existência desta política, quando a 

questão remetia para o conhecimento sobre a mesma, a percentagem de concordância 

baixou (62.8%) – concordo (n = 97, 42%; cf. Gráfico 34) e concordo inteiramente (n = 48, 

20.8%) – e o desconhecimento tornou-se mais significativo (n = 65, 28.1%). 

Em relação à contratação do pessoal, 49.4% concordaram (n = 78, 33.8%; cf. Gráfico 

35) ou concordaram inteiramente (n = 36, 15.6%) que a mesma é realizada com base nos 

princípios de proteção das crianças e na proteção dos seus direitos. Porém, é também 

essencial mencionar que 35.9% das respostas (n = 83) refletiram desconhecimento sobre 

esta matéria. 

Em relação à privacidade sobre a vida pessoal das crianças e respetivas famílias, 

96.1% referiram concordar (n = 109, 47.2%; cf. Gráfico 36) ou concordar inteiramente (n = 

113, 48.9%) com a existência dessa garantia. Além disso, 84.4% concordaram (n = 119, 

51.5%; cf. Gráfico 37) ou concordaram inteiramente (n = 76, 32.9%) que a instituição 

disponibiliza um procedimento de apresentação de denúncia/queixa acessível a todos as 

crianças e/ou adolescentes. 

Por fim, 62.3% concordaram (n = 94, 40.7%; cf. Gráfico 38) ou concordaram 

inteiramente (n = 50, 21.6%) que, na sua instituição, existe um Código de Conduta para 

profissionais, pessoas voluntárias e membros de Órgãos Sociais. O desconhecimento sobre 

este tema por parte dos profissionais foi, uma vez mais, significativo, com uma percentagem 

que rondou os 31% (n = 71, 30.7%). Os Gráficos 30 a 38 (pp. 144 a 147) apresentam os 

resultados da Política de Proteção. 
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Em suma, no que respeita a proteção de crianças e adolescentes, os participantes 

referem maioritariamente que concordam com a existência de uma política de promoção e 

proteção dos direitos das crianças e que a sua instituição promove regularmente ações que 

contribuem para o desenvolvimento de competências, nas próprias crianças, que podem 

funcionar como fatores protetores à violência. Contudo quando questionados sobre o 

conhecimento desta política, a percentagem de concordância por parte dos participantes, 

apesar de se manter uma maioria, diminui. 

Assim, a quase totalidade dos participantes afirma que a sua instituição garante um 

ambiente seguro para as crianças e/ou adolescentes, e a maioria menciona a existência 

de um procedimento de apresentação de denuncia/queixa acessível a todas as 

crianças/adolescentes, apesar de uma percentagem de participantes não saber se este é 

o caso.  

Além disto, no tema do recrutamento de profissionais que lidam direitamente com 

as crianças e adolescentes, incluindo o pessoal administrativo, aproximadamente metade 

da amostra reportou que este recrutamento é feito de acordo com os princípios de proteção 

das crianças e a promoção dos seus direitos, sendo que mais de metade constatou existir 

uma verificação do seu historial. Em ambas as questões, uma percentagem significativa 

mostrou não ter conhecimento sobre estes procedimentos. 

Ainda no que diz respeito aos profissionais das ECMIJ, uma maioria revelou existir 

um código de conduta para os mesmos, assim como para pessoas voluntárias e membros 

de Órgãos Sociais. Por fim, quase todos os participantes consideram que a sua instituição 

garante o direito a vida privada das crianças e à proteção de dados pessoais das crianças 

beneficiárias e suas famílias 

Destes dados, salienta-se algum desconhecimento sobre este subtema – as 

políticas de proteção, sendo fundamental garantir momentos de debate e reflexão sobre as 

políticas de proteção internamente nas ECMIF, para que todos os profissionais possam 

garantir o cumprimento dessas políticas e a proteção universal das crianças e 

adolescentes.  
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Gráficos – Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude 

Convenção sobre os Direitos das Crianças: Gráficos 2 a 7 
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Gráfico 2. Os princípios orientadores da Convenção dobre os Direitos 
das Crianças são implementados na instituição.
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Gráfico 3. As/Os profissionais têm formação sobre os direitos das 
crianças.
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Gráfico 4. A instituição reconhece a criança como sujeito de direitos.
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Gráfico 5. A instituição dissemina informação sobre direitos das 
crianças.
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Gráfico 6. A instituição realiza regularmente atividades com as 
crianças dando-lhes a conhecer os seus direitos.
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Gráfico 7. A instituição produz materiais informativos sobre direitos 
das crianças.

Discordo completamente

Discordo

Concordo

Concordo completamente

Não se aplica

Não sei



   
 

 141 

Participação das Crianças: Gráficos 8 a 19 
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Gráfico 8. As crianças têm, na instituição, oportunidade de falar sobre 
a sua vida passada e sobre as suas expectativas de futuro.
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Gráfico 9. Todas as crianças conhecem as regras da instituição.
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Gráfico 10. Existem materiais informativos sobre a instituição, suas 
regras e atividades desenvolvidas, acessíveis e adequadas às 

crianças.

Discordo completamente

Discordo

Concordo

Concordo completamente

Não se aplica

Não sei



   
 

 142 

 

 

 

1,7%

16,9%

47,6%

11,7%

6,5%

15,6%

Gráfico 11. As regras da instituição são elaboradas com a 
participação das crianças.
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Gráfico 12. A maioria das atividades que se dirigem a crianças é 
pensada e organizada por pessoas adultas.
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Gráfico 13. A maioria das atividades que se dirigem a crianças é 
pensada e organizada por pessoas adultas, mas as crianças têm a 

possibilidade de dar a sua opinião sobre as mesmas.

Discordo completamente

Discordo

Concordo

Concordo completamente

Não se aplica

Não sei



   
 

 143 

 

 

 

1,3%

10,4%

55,4%

16,9%

4,3% 11,7%

Gráfico 14. As crianças têm oportunidade para dar a sua opinião 
sobre as atividades e estas podem ser organizadas e implementadas 

pelas crianças.
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Gráfico 15. A instituição participa regularmente em 
iniciativas/projetos da responsabilidade de outras entidades que 

promovem a participação da criança na vida da comunidade.
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Gráfico 16. As crianças participam nos processos de tomada de 
decisão que lhes dizem respeito.
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Gráfico 17. As crianças são informadas sobre a sua situaçãoe sobre 
como decorrerá o processo de tomada de decisão nas questões que 

lhes dizem respeito.
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Gráfico 18. As entrevistas/comunicações/conversas com as crianças 
são feitas em ambiente adequado (por ex. no respeito da sua 

privacidade, proteção, idade ou outras necessidades).
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Gráfico 19. A instituição tem mecanismos de avaliação da satisfação 
dos serviços dirigidos às crianças.
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Princípio da Não Discriminação: Gráficos 20 a 23 
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Gráfico 20. A instituição funciona no respeito pelo princípio/direito da 
não discriminação.
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Gráfico 21. A instituição aciona medidas positivas dirigidas aos 
grupos mais vulneráveis a processos de exclusão social.
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Gráfico 22. A instituição aciona medidas preventivas de práticas 
discriminatórias e de promoção da diversidade e interculturalidade.
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Trabalho com as Famílias: Gráficos 24 a 29 
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Gráfico 23. A instituição apresenta condições que garantem o acesso 
a crianças com deficiência.
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Gráfico 24. A instituição conhece o contexto familiar e social em que 
se integram as crianças e jovens com quem trabalha diariamente.
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Gráfico 25. A instituição promove regularmente ações que fomentam 
o envolvimento de pais/mães, famílias em geral, na vida da 

organização.
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Gráfico 26. A instituição promove regularmente ações que fomentam 
uma abertura à comunidade envolvente.
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Gráfico 27. A instituição promove regularmente ações que 
contribuem para uma reflexão sobre as práticas parentais.
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Gráfico 28. A instituição promove regularmente ações que 
contribuem para uma reflexão sobre o que é a parentalidade positiva.
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Política de Proteção: Gráficos 30 a 38 
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Gráfico 29. A instituição promove regularmente ações dirigidas a pais 
e/ou mães que contribuem para o desenvolvimentodas competências 

necessárias ao exercício de uma parentalidade positiva.
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Gráfico 30. A instituição promove regularmente ações que 
contribuem para o desenvolvimento de competências, nas próprias 
crianças, que podem funcionar como fatores proterores à violência.
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Gráfico 31. Há uma verificação do historial dos/as profissionais que 
lidam diretamente com as crianças/jovens, incluindo do pessoal 

administrativo.

Discordo completamente

Discordo

Concordo

Concordo completamente

Não se aplica

Não sei



   
 

 149 

 

 

 

0,9%

42,0%

55,0%

0,4% 1,7%

Gráfico 32. A instituição garante um ambiente seguro para as 
crianças e/ou jovens.
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Gráfico 33. A instituição tem uma Política de Proteção das Crianças e 
Jovens.
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Gráfico 34. Todo o pessoal tem conhecimento da Política de Proteção 
das Crianças e Jovens.
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Gráfico 35. O recrutamento de pessoal é feito de acordo com os 
princípios de proteção das crianças e jovens e a promoção dos seus 

direitos.
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Gráfico 36. A instituição garante o direito à vida privada das crianças 
e à proteção de dados pessoais das crianças beneficiárias e suas 

famílias.
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Gráfico 37. A instituição garante um procedimento de apresentação 
de denúncia/queixa acessível a todas as crianças/jovens.
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Nota: 

Os resultados supra explanados, que traduzem a participação das crianças, 

jovens, famílias e entidades com competência em matéria de infância e juventude, 

apresentam algumas limitações que devem ser ressalvadas, nomeadamente: o recurso 

somente a uma metodologia quantitativa, por aplicação de questionários; 

questionários extensos, que em alguns casos exigiu o preenchimento em diferentes 

momentos; com algumas perguntas de difícil compreensão, em especial pelo recurso 

a perguntas na afirmativa e na negativa; e o período da aplicação destes questionários 

que decorreu em contexto de Pandemia, sendo este um período de grandes 

readaptações. Estes fatores podem traduzir algum viés nos resultados obtidos, 

aspetos que serão tidos em conta em futuras atualizações e reformulações do presente 

documento.   
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Gráfico 38. A instituição tem um Código de Conduta para 
profissionais, pessoas voluntárias e membros de Órgãos Sociais.
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens: Autodiagnóstico  

 

O autodiagnóstico visa proporcionar à CPCJ as condições necessárias para o 

desenvolvimento e aprimoramento do seu desempenho, com vista a que atinja níveis 

satisfatórios de eficiência e eficácia. Portanto, o presente autodiagnóstico nada mais é que 

um processo de recolha, análise e interpretação de informações do funcionamento da CPCJ 

de Paços de Ferreira. No contexto da CPCJ, o processo de autodiagnóstico possui benefícios 

que são de grande valia, como a análise das áreas e setores onde se encontram carências e 

vulnerabilidades, sendo necessárias ações para a sua solução, e, a identificação das 

potencialidades e características próprias que marcam a CPCJ na comunidade.  

Neste sentido, o autodiagnóstico é uma ferramenta crítica ao sucesso dos processos 

de mudança e à adaptação da CPCJ à complexidade e exigência dos processos de promoção 

e proteção das crianças e jovens. Em suma, permite o estabelecimento de uma visão 

integrada e articulada da CPCJ, resultando em mais agilidade para superar os obstáculos e, 

consequentemente, melhor gestão dos recursos e investimento, a médio-longo prazo, 

contribuindo para a melhoria contínua. 

 

Metodologia e Procedimentos  

Para o efeito, este autodiagnóstico da CPCJ de Paços de Ferreira reflete-se, 

essencialmente, em três etapas: 1) recolha de dados (identificação das potencialidades e 

vulnerabilidades); 2) interpretação dos resultados obtidos (sintetização e padronização) e 3) 

desenvolvimento de um plano de ação (identificação de eixos prioritários). A metodologia 

utilizada versou numa abordagem qualitativa e quantitativa, através da análise SWOT e de 

questionários respetivamente.   

  A análise SWOT é uma sigla que significa Strenghts (Forças), Weeknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Este instrumento permitirá 

a análise e reflexão interna sobre o funcionamento da CPCJ de Paços de Ferreira, 

comtemplando a modalidade alargada e restrita, assim como, a análise do ambiente externo 

envolvente ao trabalho da CPCJ no território onde se encontra instalada. 

Tal como referido em alguns autores (Scheifer), esta análise permite identificar os 

riscos da nossa intervenção e qual a direção a tomar para os ultrapassar. Identifica quais as 

vantagens e oportunidades a potenciar na nossa intervenção. De forma clara e objetiva 

carateriza a nossa atuação e permite-nos tendo em conta as condicionantes ambientais 

internas e externas, elaborar um planeamento mais adequado e potencialmente mais eficaz 

para a execução dos nossos objetivos. 
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Foram propostas metodologias para a realização da matriz SWOT relativa ao 

funcionamento da CPCJ de Paços de Ferreira (recorrendo a distribuição em pequeno grupo 

com identificação dos aspetos diferenciando por post-it de cores diferentes e/ou 

brainstorming). O grupo optou pelo preenchimento da matriz utilizando a metodologia do 

brainstorming, considerando que se sentiam todos confortáveis e à vontade para 

enumerarem/identificarem e discutirem os aspetos em grupo.  

Iniciou-se a análise pela identificação dos pontos fracos ou fraquezas, seguida das 

forças, referentes ao contexto interno da CPCJ. Foram sendo identificadas no que respeita 

ao contexto externo as ameaças e as oportunidades. A dado momento, eram identificados 

aspetos para todos os pontos em simultâneo e que foram analisados e colocados nos 

diferentes campos.  

Esta Análise SWOT, foi realizada em reunião da modalidade alargada, com reflexão 

em grande grupo, com a participação de 9 Elementos, dum total de 16 que compõem a 

Modalidade Alargada da CPCJ à data, perfazendo uma participação de 56,25%.  

Numa abordagem mais quantitativa recorreu-se quatro questionários distintos, 

propostos pelo Centro de Estudos para a Intervenção Social (CESIS) e pela Comissão 

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

à Presidência, à Modalidade Restrita, à Modalidade Alargada e Autodiagnóstico.  

O questionário da Presidência é composto por três dimensões: 1) Clareza da missão, 

visão e princípios orientadores para a intervenção da CPCJ; 2) Princípios orientadores da 

intervenção (artigo 4º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro) e 3) Sobre a Liderança; num total 

de 22 itens. Este questionário foi preenchido pela Presidente em funções.  

O questionário da modalidade restrita é composto por sete dimensões: 1) Princípios 

orientadores da intervenção (artigo 4º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro); 2) Outros princípios 

fundamentais de direitos da criança; 3) Sobre a Liderança; 4) Planeamento e Avaliação; 5) 

Eficácia das intervenções junto das crianças e jovens em risco/perigo; 6) Desenvolvimento e 

Capacitação dos Membros e 7) Recursos Humanos e Logísticos; num total de 89 itens. Este 

questionário foi preenchido por 5 Elementos da Modalidade Restrita, dum total de 7 elementos 

que compõem a modalidade, sendo que dos 2 elementos restantes, a Presidente preencheu 

o questionário respetivo e o outro elemento se encontrava ausente por gozo de maternidade, 

perfazendo assim uma participação em 83,3%. 

 O questionário da modalidade alargada é composto por 10 dimensões, sendo: 1) 

Clareza da missão, visão e princípios orientadores para a intervenção da CPCJ; 2) 

Composição e estrutura da CPCJ; 3) Funcionamento da CPCJ e 4) Sobre a Liderança; num 

total de 34 itens. Este questionário foi preenchido por 4 Elementos da Modalidade Alargada, 

dum total de 7 elementos (excluindo os elementos da Modalidade Restrita) que compõem 
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esta Modalidade à data da resposta aos questionários, perfazendo uma participação em 

57,1%. 

             Por último, aplicou-se o questionário de Autodiagnóstico, é composto por 10 

dimensões: 1) Clareza da missão, visão e princípios orientadores para a intervenção da 

CPCJ; 2) Princípios orientadores da intervenção (artigo 4º da Lei 147/99); 3) Outros princípios 

fundamentais de direitos da criança; 4) Funcionamento da CPCJ; 5) Planeamento e 

Avaliação; 6) Eficácia das intervenções junto das crianças e jovens em risco/perigo; 7) 

Divulgação e Participação de intervenientes-chave na promoção e proteção dos direitos das 

crianças e jovens; 8) Desenvolvimento e Capacitação dos Membros; 9) Identificação, 

valorização e concertação em rede; 10) Recursos Humanos e Logísticos; num total de 94 

questões. Este questionário foi respondido em grande grupo dos elementos da modalidade 

alargada num momento de partilha e apreciação das dimensões e itens a responder, 

perfazendo uma participação de 57,1%. 

 Os quatro questionários referidos são respondidos numa escala tipo Likert: 1) 

Discordo completamente ou afirmação completamente falsa; 2 – Discordo; 3 – Concordo e 4 

- Concordo inteiramente ou afirmação totalmente correta, incluído ainda as opções de “não 

sei” e “não de aplica”. 

 

Resultados  

A identificação das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, ao nível da 

Comissão na Modalidade Alargada, foi realizada pelos elementos que a compõem, num 

exercício de autorreflexão, caracterizando o estado atual da CPCJ de Paços de Ferreira, 

reconhecendo unanimemente, ao nível do funcionamento interno, os seus pontos fortes e 

fraquezas e, ao nível do ambiente externo, as oportunidades e ameaças colocadas, conforme 

Tabela 1.  
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Tabela 1 

Análise SWOT da CPCJ de Paços de Ferreira 

 

 
 
FORÇAS 
 

 
FRAQUEZAS 

• Multidisciplinaridade da equipa 
técnica que integra a CPCJ;  

• Interesse da equipa em 
aprofundar conhecimentos e 
conhecer as respostas sociais 
existentes;  

• Técnicos com perfil adequado;  
• Bom relacionamento entre os 

elementos quer da restrita quer da 
alargada; 

• Conhecimento do grupo acerca 
do concelho;  

• Bom relacionamento da CPCJ 
com as diversas entidades da 
comunidade; 

• Boa articulação entre entidades;  
• Liberdade de intervenção; 
• Boa articulação com a EMAT. 

• Falta de recursos humanos; 
• Pouca disponibilidade dos 

técnicos/afetação horas; 
• Desgaste dos técnicos; 
• Horários incompatíveis – 

dificuldade em ajustar/conciliar; 
• Falta de priorização das 

entidades representadas; 
• Falta de divulgação e visibilidade 

do trabalho da CPCJ; 
• Subsiste imagem negativa 

acerca das Comissões e seu 
modo de atuação; 

• Plano Anual – definição de um 
tema e combater 
especificamente esse tema. 

 

 
OPORTUNIDADES 
 

 
AMEAÇAS 

• Disponibilização de formação por 
parte da Comissão Nacional; 

• Desconstrução da imagem e 
alguns preconceitos relativamente 
à CPCJ; 

• Trabalho de prevenção e 
sensibilização de várias 
entidades; 

• Trabalho das equipas de RSI; 
• Presença do Procurador 

Interlocutor; 
• Equipa da ELI; 
• Articulação com o DIAP; 
• Programa ESCOLHAS; 
• Gabinete APAV no concelho; 
• Presença do CRI – ARS Norte – 

Equipa de Tratamento no 
concelho; 

• Existência de rede social no 
concelho; 

• Existência do Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar (PIICIE); 

• Adesão Projeto ADELIA; 
• Adesão Projeto REUNIR +; 
• Articulação com as 

Universidades. 
 

• Falta de (pré) formação dos 
técnicos em geral; 

• Falta de disponibilidade dos 
técnicos da alargada para a 
formação; 

• Falta de critérios de afetação dos 
técnicos da restrita por parte da 
Comissão Nacional; 

• Falta de respostas ao nível da 
formação parental;  

• Agudização da complexidade das 
situações sinalizadas; 

• Falta de disponibilidade das 
entidades representadas para o 
trabalho da CPCJ quando têm 
outras missões; 

• Falta de respostas da saúde 
mental; 

• Falta de um CAFAP; 
• Falta de RLIS;  
• Permanência de alguns 

preconceitos relativamente à 
CPCJ; 

• Núcleo de Apoio à Criança e 
Jovem em Risco (saúde); 

• Falta de Recursos; 
• Falta de resposta ao nível dos 

consumos aditivos dos jovens; 
• Crise de valores. 
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Ao nível interno, entre as forças e as fraquezas, constata-se um peso maior no 

quadrante das forças. Ao nível das forças surge a equipa como uma das principais mais-

valias da CPCJ de Paços de ferreira, quer pela sua multidisciplinariedade, quer pela coesão, 

quer pelo conhecimento que tem do concelho e da vontade em formação contínua. A este 

aspeto alia-se ainda uma ajustada articulação entre as diversas estruturas da infância e 

juventude do concelho. Quanto às fraquezas ressalta o reduzido tempo de afetação da 

modalidade restrita, contribuindo para o desgaste dos técnicos pelo excesso de trabalho 

associado a processos com cada vez maior complexidade. A par deste constrangimento da 

restrita, constata-se ainda um baixo envolvimento dos representantes da modalidade 

alargada, sobretudo pela não priorização do trabalho da CPCJ pelas respetivas entidades. 

Ressalta-se ainda uma necessidade de divulgação junto da comunidade das competências 

da CPCJ. 

Todavia, ao nível externo, salienta-se como grande pilar de oportunidades para a 

CPCJ de Paços de Ferreira o trabalho em rede, concertado e articulado, com diversos 

projetos de cariz preventivo, nomeadamente intervenção precoce, violência doméstica, 

insucesso escolar, capacitação de jovens e parentalidade positiva. Salienta-se a boa 

articulação e presença efetiva do Procurador Interlocutor na CPCJ de Paços de Ferreira, nas 

orientações e supervisão ao trabalho desenvolvido. Acresce ainda a disponibilidade de 

formação disponível para a capacitação dos técnicos e entidades para a questão da 

promoção dos Direitos e proteção das crianças e jovens. Pese embora esta disponibilidade 

formativa regista-se alguma indisponibilidade pela modalidade alargada, para a sua 

frequência. Se bem que existam áreas e projetos que se consideram grandes oportunidades 

conforme já referido, também se detetam áreas de intervenção lacunares no território em 

especial na área da saúde mental e de combate aos comportamentos aditivos juvenis bem 

como, a inexistência de respostas consideradas prioritárias como o CAFAP, a RLIS e o pleno 

funcionamento do Núcleo de Apoio às Crianças em Risco - Saúde.  

Por último a nível mais macro, regista-se uma crise de valores associada às crises 

socioeconómicas e necessidade de priorização de valores mais humanos nomeadamente na 

promoção dos direitos das crianças e jovens. 

No que se refere aos quatro questionários aplicados, tendo-se recorrido à estatística 

descritiva, infra apresentam-se, sumariamente, os resultados mais relevantes.  

A perspetiva da Presidência é totalmente positiva no que se refere às duas primeiras 

dimensões, cuja perceção remete para a existência de uma missão e visão definidas e 

disseminadas, cumprindo-se com os princípios orientadores da intervenção preconizados no 

artigo 4.º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro. No que se refere à terceira dimensão relativa à 

perceção do seu processo de liderança, esta é, globalmente, positiva, com a maioria dos itens 

com concordância. Constam-se, no entanto, um item com discordância, relativo à delegação 
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de competências, dado que, apesar de haver prática de descentralização de algumas 

funções, o cargo de presidência assume responsabilidades acrescidas por definição da 

própria Lei. Acresce, ainda, o registo de que não se procede a uma avaliação do desempenho 

seja da Presidência ou do quadro Técnico.  

No questionário aplicado a 5 Elementos da Modalidade Restrita, apresentam-se nos 

gráficos seguintes os resultados globais por dimensão, devendo-se considerar a seguinte 

escala: 1 - Discordo completamente ou afirmação completamente falsa; 2 – Discordo; 3 – 

Concordo; 4 - Concordo inteiramente ou afirmação totalmente correta; NS- Não Sei.  

 

 
(1.1 Eu recebi informação escrita sobre os princípios orientadores da intervenção da CPCJ quando me juntei à equipa1.2 Eu 
conheço a política interna sobre a proteção das crianças da CPCJ 1.3 Eu conheço os critérios da CPCJ para avaliar/determinar 
o superior interesse da criança 1.4 Eu não tenho dificuldade em aplicar os critérios da CPCJ para avaliar/determinar o superior 
interesse da criança, na minha intervenção direta, junto das crianças e jovens 1.5 Eu conheço os critérios da CPCJ para 
implementar a audição e participação das crianças e jovens 1.6 Eu não tenho dificuldade em aplicar os critérios da CPCJ para 
implementar a audição e participação das crianças e jovens, na minha intervenção direta, junto das crianças e jovens 1.7 Eu 
informo todas as crianças/jovens oralmente sobre a sua situação 1.8 Eu informo todas as crianças/jovens oralmente sobre como 
decorrerá o processo de tomada de decisão 1.9 Eu dou informação por escrito a todas as crianças/jovens sobre como decorrerá 
o processo de tomada de decisão 1.10 Eu informo todas as crianças/jovens sobre a possibilidade de colocar questões e 
providencio respostas às suas dúvidas, de modo a que a criança/jovem compreenda 1.11 As entrevistas/comunicações com as 
crianças são feitas em ambiente adequado (por ex. em respeito à sua privacidade, proteção, idade ou outras necessidades) 
1.12 As crianças/jovens participam ativamente no processo de tomada de decisão. Quando a decisão final é contrária ao desejo 
da criança/jovem, eu explico-lhes o porquê da tomada dessa decisão e não aquela que a criança/jovem preferia 1.13 A partir 
dos 12 anos de idade ou de acordo com a sua maturidade e capacidades, eu peço sempre a declaração de não 
oposição/oposição por escrito a todas as crianças/jovens 1.14 Eu informo todas as crianças/jovens oralmente sobre os seus 
direitos, dos motivos que determinam a intervenção e da forma como esta se processa 1.15 Eu informo todas as crianças/jovens 
por escrito sobre os seus direitos, dos motivos que determinam a intervenção e da forma como esta se processa 1.16 Eu informo 
todos os pais/mães ou representantes legais oralmente sobre os seus direitos, os motivos que determinam a intervenção e a 
forma como esta se processa 1.17 Eu informo todos os pais/mães ou representantes legais por escrito sobre os seus direitos, 
os motivos que determinam a intervenção e a forma como esta se processa.) 

 

A perceção dos Membros da Modalidade Restrita da CPCJ de Paços de Ferreira 

quanto ao cumprimento dos Princípios Orientadores da Intervenção é, na globalidade, 

positiva. Registando-se um cumprimento dos princípios norteadores da intervenção, existindo 
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uma atenção especial aos princípios da informação, participação e colaboração da e com a 

família. 

Com uma perceção claramente desfavorável surgem as dificuldades em prestar 

informação por escrito/oral a todas as crianças e jovens sobre a tomada de decisão, bem 

como na informação escrita sobre os seus direitos e os motivos que levaram à intervenção.  

A registar, por último, embora com valores residuais, dificuldades no acolhimento dos 

novos elementos que venham a integrar a CPCJ com indicação de que carecem de mais 

informação relativa aos procedimentos e intervenção a executar. 

 

 

 
(2.1 Todos os contactos e comunicações com crianças/jovens são feitos, por mim, no respeito pela sua privacidade e dignidade. 

2.2 Acho que a CPCJ dissemina informação sobre os seus serviços junto da população infantil/juvenil 2.3 Considero que a 

localização e horário de funcionamento da CPCJ são adequados às necessidades das crianças/jovens em idade escolar que 

necessitem de acesso aos seus serviços/atendimento 2.4 Sei que a CPCJ dissemina informação sobre os direitos das crianças 

junto da população infantil/juvenil e famílias 2.5 No relacionamento direto com as crianças/jovens tenho uma atitude inclusiva, 

independentemente do contexto de proveniência da criança, nacionalidade, orientação sexual ou outro estatuto 2.6 Em cada 

caso individual, eu procuro dar oportunidade à criança/jovem para expressar a sua satisfação em relação aos serviços 

providenciados, oralmente, ou por escrito, incluindo a sua satisfação acerca da atitude das/os profissionais, atendimento e outras 

questões 2.7 Conheço os grupos que a CPCJ procura identificar como sendo os mais vulneráveis ao nível do concelho 2.8 

Proponho medidas para cada criança que têm não apenas um carácter de proteção, mas também de promoção do seu bem-

estar numa perspetiva holística.) 

 

Pelo gráfico 2, constata-se uma perceção claramente favorável no que se refere às 

competências de atendimento e relacionais dos profissionais da CPCJ do Paços de Ferreira 

para com as crianças/jovens, no respeito pela sua individualidade e características, com uma 

atenção humanista e focada na melhor medida e projeto de vida. Acresce o facto da 
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localização e horário de funcionamento da CPCJ ser percecionado como o adequando para 

responder às necessidades e solicitações.  

Como mais desfavorável, ainda que residualmente, surgem limitações no 

conhecimento por parte da CPCJ dos grupos mais vulneráveis e a necessitar de maior 

atenção e um investimento na informação e sensibilização sobre o papel da CPCJ, junto da 

comunidade e, em particular, junto das crianças/jovens.  

 

 
(3.1 Reconheço a/o Presidente como alguém comprometido com a missão da CPCJ 3.2 Conheço as orientações comunicadas 
pela/o Presidente e considero claras tais orientações 3.3 Considero que o tempo que a/o Presidente dedica à CPCJ é adequado, 
conseguindo imprimir um ritmo apropriado para o desenvolvimento da ação da CPCJ 3.4 Considero que a/o Presidente planeia 
as reuniões e o trabalho, de forma eficaz e eficiente 3.5 Considero que a/o Presidente possui formação adequada e 
conhecimentos específicos, nas áreas de intervenção da CPCJ 3.6 Considero que a/o Presidente comunica de forma frequente, 
adequada e transparente, demonstrando capacidade para aceitar os diferentes pontos de vista 3.7 Considero que a/o Presidente 
consegue mobilizar para uma visão partilhada e um objetivo comum, promovendo distribuição de tarefas de forma equitativa 
entre os membros 3.8 Considero que a/o Presidente possui competências de negociação, resolução de conflitos e problemas, 
prestando atenção às preocupações, necessidades e contributos individuais dos diferentes membros 3.9 Considero que a/o 
Presidente promove uma participação efetiva dos parceiros e das famílias/crianças/jovens, de forma que a mesma seja eficiente 
e eficaz 3.10 Considero que a/o Presidente está empenhado/a na obtenção de recursos (humanos, logísticos, físicos, 
financeiros…), para a CPCJ 3.11 Considero que a/o Presidente contribui para que o papel da CPCJ seja clarificado e 
reconhecido na comunidade, como instituição de referência na promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens 3.12 
Considero que a/o Presidente está empenhada/o em promover o sentimento de pertença de todos os membros e demais 
entidades da comunidade 3.13 Sei que a/o Presidente é avaliado/a pelos membros da CPCJ 3.14 Sei que a/o Presidente 
delega grande parte das suas funções noutro elemento da CPCJ 3.15 Considero que a/o Presidente supervisiona ativamente o 
trabalho das/os técnicas/os, apoiando-as/os onde sentem mais dificuldade e criando estratégias de trabalho efetivas para a 
equipa 3.16  O/A Presidente discute a avaliação individual com cada técnica/o 3.17 Considero que a/o Presidente revê, com 
cada profissional, as estratégias de trabalho e define os progressos a alcançar 3.18 Considero que a/o Presidente incentiva 
as/os técnicas/os a partilhar as suas ideias e experiências.) 

 

Conforme se constata no gráfico 3, na dimensão sobre a liderança, a perceção é 

totalmente positiva, registando-se uma líder comprometida com a missão da CPCJ, 

planeando o trabalho a realizar, estando empenhada na obtenção dos recursos humanos 

necessários e estabelecendo uma ponte com a comunidade, famílias e crianças/jovens.  
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Todavia, surge uma indicação de que a Presidente não delega grande parte das suas 

funções junto de outros elementos, bem como, mas de forma mais residual a indicação de 

que não sabem se a presidente é avaliada pelos demais membros da CPCJ. 

 

 
(4.1 Enquanto profissional que lido diretamente com crianças/jovens sou avaliada/o, tendo em conta as minhas competências e 

desempenho. 4.2 Conheço os planos anuais de atividades da CPCJ 4.3 Conheço as metas, objetivos e indicadores de progresso 

e avaliação incluídos no plano 4.4 Eu participo na elaboração do plano anual 4.5 Sei que o plano anual de atividades é 

monitorizado semestralmente 4.6 Sei que o plano anual de atividades é avaliado anualmente 4.7 Sei que a avaliação do plano 

anual de atividades inclui a recolha formal da perspetiva das entidades da comunidade 4.8 Sei que a avaliação do plano anual 

de atividades inclui a recolha formal da perspetiva das famílias, bem como das crianças/jovens 4.9 Sei que os resultados da 

avaliação do plano são utilizados para definir novas metas e objetivos 4.10 Sei que a CPCJ efetua um diagnóstico em matéria 

de infância e juventude 4.11 Sei que a CPCJ tem um plano de ação local para a infância e juventude, visando a promoção, 

defesa e concretização dos direitos das crianças e jovens 4.12 Conheço as metas, objetivos e indicadores de progresso e 

avaliação que o plano de ação local para a infância e juventude inclui 4.13 Sei que o plano de ação local para a infância e 

juventude é avaliado 4.14 Sei que a avaliação do plano de ação local para a infância e juventude inclui a recolha formal da 

perspetiva das entidades da comunidade 4.15 Sei que a avaliação do plano de ação local para a infância e juventude inclui a 

recolha formal da perspetiva das famílias, bem como das crianças/jovens 4.16 Sei que o trabalho de planeamento e avaliação 

é liderado por membros especializados / formados para esse propósito.) 

 

Quanto ao planeamento e avaliação, verifica-se que a CPCJ de Paços de Ferreira 

procede a um planeamento da sua estratégia e ação, através de um Plano Anual de 

Atividades. No entanto, este Plano Anual poderia ser melhorado de forma a incluir a 

participação de todos os seus membros e implementar um processo da sua monitorização e 

avaliação. 

Com maior evidência ressalta a inexistência de um diagnóstico da infância e juventude 

no território e consequentemente a inexistência de um Plano Local de Promoção e Proteção 

dos Direitos das Crianças e Jovens. 
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(5.1 Considero que o tempo entre a sinalização e a avaliação da situação de cada criança/jovem em risco/perigo é sempre 

adequado às suas necessidades individuais 5.2 Considero que em todos os processos em que trabalho, é garantida a não-

revitimação das crianças/jovens 5.3 Considero que todas as crianças/jovens têm um gestor/a de caso 5.4 Sei que cada 

gestor/a de caso é efetivamente apresentado/a como tal às crianças, jovens e suas famílias 5.5 Atuo no sentido de, 

independentemente da situação da criança/jovem, esta nunca ser entrevistada múltiplas vezes para o mesmo propósito e por 

profissionais diferentes 5.6 Todas as medidas de proteção/promoção que proponho incluem um plano individualizado, 

desenvolvido em consulta com a criança/jovem, de acordo com as suas capacidades e maturidade 5.7 Quando faço a avaliação 

da situação de cada criança/jovem contemplo os fatores de risco do ambiente social/familiar, bem como, os fatores de proteção 

e resiliência (individuais, na família e na comunidade) 5.8 Em todas as medidas é deliberado e implementado apoio às famílias 

5.9 Integro uma equipa que tem um carácter verdadeiramente multidisciplinar 5.10 Enquanto elemento da CPCJ colaboro com 

a rede local de apoio às crianças (centro de saúde, escola, ATLs, clubes desportivos, etc.) 5.11 Nas situações que acompanho, 

as crianças/jovens vítimas de crime são imediatamente conduzidas para serviços especializados 5.12 Conheço os serviços 

locais que podem apoiar as crianças/jovens com medidas de proteção/promoção 5.13 Tenho consciência de que os serviços 

locais têm a qualidade necessária para apoiar efetivamente cada criança/jovem com uma medida de proteção/promoção, de 

modo holístico e no respeito pelos seus direitos 5.14 Conheço os recursos locais existentes que podem facilitar o acesso a 

alojamento de emergência para crianças/jovens que assim necessitem 5.15 Sei que a CPCJ acompanha efetivamente todas as 

crianças/jovens com medidas de proteção/promoção 5.16 De um modo geral, eu sinto que a CPCJ reúne todas as condições 

para garantir uma intervenção atempada, eficaz, de qualidade e no respeito pelos direitos de todas as crianças/jovens) 

 

Os valores apresentados sobre a dimensão da eficácia das intervenções junto das 

crianças e jovens traduz-se numa perceção que é bastante favorável. Regista-se uma ação 

focada no superior interesse da criança/jovem, com um acompanhamento de cada 

criança/jovem e sua família, a partir de uma avaliação diagnóstica, que contempla, entre 

outros, a identificação de fatores de risco do ambiente social/familiar, bem como, os fatores 

de proteção e resiliência (individuais, na família e na comunidade); garantindo procedimentos 

relativos a uma intervenção mínima.  

 

Por contra ponto, surge com maior perceção negativa a qualidade de intervenção junto 

das crianças e jovens em perigo pelas entidades com competência em matéria de infância e 

juventude. Por último, ainda que de forma residual surgem algumas dificuldades no 

conhecimento dos recursos e serviços locais existentes e que possam colaborar na execução 
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dos atos materiais das medidas aplicadas pela CPCJ, facto este possivelmente associado ao 

facto de não existir um diagnóstico de infância e juventude conforme reportado no ponto 

anterior. 

 

 
(6.1 Desde que iniciei a minha colaboração com a CPCJ, todos os anos tem sido efetuado um diagnóstico de necessidades de 

formação e definido um plano de formação contínua para todos os membros 6.2 Eu frequentei formação inicial para o exercício 

das minhas funções 6.3 Eu já frequentei ações de formação contínua para o exercício das minhas funções 6.4 Eu tenho formação 

especializada sobre os direitos das crianças 6.5 Sei que a CPCJ faz uso de consultoria externa no âmbito das suas competências 

/ atribuições / ações 6.6 Sei que os membros mais experientes apoiam os mais recentes, no âmbito do desenvolvimento das 

tarefas inerentes à atividade da CPCJ 6.7 A minha prática profissional tem beneficiado da colaboração e partilha de boas práticas 

com outras CPCJ.) 

 

O gráfico 6 espelha as perceções relativas ao desenvolvimento e capacitação dos 

membros, surgindo como perceções mais favoráveis o apoio dos membros mais experientes 

aos mais recentes, bem como, um apoio mútuo entre os técnicos da CPCJ de Paços de 

Ferreira. Como necessidades sentidas surge a necessidade de efetuar um plano formativo 

que privilegie sobretudo uma formação inicial aquando da entrada dos novos técnicos e 

complementada com formação especializada. Registando-se, ainda, a inexistência regular de 

uma consultoria externa no âmbito das suas competências/atribuições/ações.  
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(7.1 Face ao volume e complexidade do meu trabalho da CPCJ disponho do tempo necessário para o seu desenvolvimento 7.2 

Considero que tenho o perfil humano (temperamento, motivação, etc.) e técnico (formação, experiência, etc.) adequado ao tipo 

de trabalho que desenvolvo na CPCJ 7.3 Acho que existe espaço físico adequado e confortável para as/os profissionais 7.4 

Acho que os espaços físicos disponíveis são adequados para o atendimento das famílias 7.5 Acho que os espaços físicos 

disponíveis são adequados para o atendimento das crianças/jovens (amigos das crianças – “child friendly”) 7.6 Sinto que existem 

condições de garantia de segurança para o desenvolvimento do trabalho 7.7 Considero que a CPCJ promove iniciativas com 

vista à prevenção do burnout e outros riscos psicossociais, e à de promoção do meu bem-estar.) 

 

Na última dimensão do questionário relativo à Modalidade Restrita, respeitante à 

dimensão de recursos humanos e logísticos, conforme gráfico 7, verificam-se perceções 

favoráveis quanto ao perfil do profissional a exercer funções na CPCJ, com um espaço físico 

que garante mínimas condições de segurança e conforto. Por seu turno, nas perceções 

desfavoráveis, resulta claramente que o tempo dos membros da modalidade restrita é 

insuficiente para poderem desenvolver as suas funções e tarefas. Surge ainda a necessidade 

de melhorias dos espaços de atendimento das crianças e jovens e suas famílias.  

No questionário aplicado aos Elementos da Modalidade Alargada, apresentam-se nos 

gráficos seguintes os resultados globais por dimensão, considerando a seguinte escala: 1 - 

Discordo completamente ou afirmação completamente falsa; 2 – Discordo; 3 – Concordo; 4 - 

Concordo inteiramente ou afirmação totalmente correta; NS – Não Sei. 
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(1.1 Identifico-me com a missão e a visão da CPCJ 1.2 Quando entrei para a CPCJ tive imediatamente conhecimento da sua 

missão e visão 1.3 A missão e a visão da CPCJ estão compreendidas e assimiladas por todos os membros 1.4 Conheço a 

legislação que enquadra o funcionamento e competências da CPCJ 1.5 Conheço os princípios orientadores da intervenção 

(artigo 4º da Lei 147/99) 1.6 Tenho conhecimento da política interna sobre a proteção das crianças.) 

 

 

Do gráfico 8, regista-se que a Modalidade Alargada reporta um conhecimento e 

sentimento de pertença quanto à missão e visão da CPCJ de Paços de Ferreira; com 

conhecimento da legislação, dos princípios orientadores da intervenção e da política interna 

sobre a proteção das crianças. Ressalta, embora residualmente, a necessidade de melhorar 

o processo de acolhimento e integração dos novos elementos da modalidade alargada.  
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(2.1 Sei que a composição da modalidade alargada da CPCJ obedece ao artigo 17º da Lei 147/99 2.2 Enquanto membro da 

modalidade alargada cumpro com a afetação mínima de 8h mensais, realizadas em período normal de trabalho 2.3 Sei que os 

membros da modalidade alargada cumprem com a afetação mínima de 8h mensais, realizadas em período normal de trabalho 

2.4 Enquanto membro da modalidade alargada tenho conhecimento das minhas competências/funções na CPCJ 2.5 Tenho 

conhecimento do regulamento interno que foi aprovado pela Comissão / Modalidade Alargada 2.6 Sei que o Regulamento interno 

da CPCJ foi elaborado a partir do regulamento-tipo da CNPDPCJ.) 

 

Do gráfico supra, regista-se que a Modalidade Alargada tem um bom conhecimento 

do Regulamento Interno da CPCJ; manifestando, igualmente, conhecimento do que deverá 

ser a composição da Modalidade Alargada e quais são as suas competências/funções 

enquanto Membro.  

Todavia, resulta um não cumprimento da afetação mínima, de oito horas mensais, ao 

efetivo trabalho dos Membros da Modalidade Alargada; tempo e trabalho esse fundamental, 

mormente, em sede da Promoção dos Direitos das Crianças/Jovens do concelho de Paços 

de Ferreira e do essencial trabalho na prevenção de situações de abuso e negligência 

infantojuvenil.  
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(3.1 Tenho conhecimento atempado da calendarização e agenda das reuniões 3.2 Cumpro com as minhas funções na 

modalidade alargada, de acordo com o previsto no artigo 18º da Lei 147/99 3.3 Sinto-me livre para participar e expressar o meu 

parecer 3.4 Participo na concretização de ações de prevenção 3.5 Participo com a periodicidade mínima mensal nas reuniões 

da Comissão Alargada 3.6 Participo em grupos de trabalho para assuntos específicos 3.7 Articulo regularmente com todos os 

membros para a concretização das ações da CPCJ 3.8 Tenho um papel atribuído no âmbito da planificação da atividade da 

CPCJ.) 

 

No que se refere à dimensão de Funcionamento da CPCJ, conforme gráfico 10, existe 

uma perceção muito positiva quanto aos procedimentos internos adotados na CPCJ, com um 

entendimento de cumprimento por parte dos Elementos da Modalidade Alargada das suas 

funções, em particular na concretização de ações de prevenção. A registar, contudo, a 

necessidade de se repensar no modelo de funcionamento da Modalidade Alargada, quer na 

planificação das atividades, quer na participação de grupos de trabalho, bem como, na 

implantação de melhores circuitos internos de articulação entre Membros.  
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(4.1 Reconheço a/o Presidente como alguém comprometido com a missão da CPCJ 4.2 Conheço as orientações comunicadas 

pela/o Presidente e considero claras tais orientações 4.3 Considero que o tempo que a/o Presidente dedica à CPCJ é adequado, 

conseguindo imprimir um ritmo apropriado para o desenvolvimento da ação da CPCJ 4.4 Considero que a/o Presidente planeia 

as reuniões e o trabalho, de forma eficaz e eficiente 4.5 Considero que a/o Presidente possui formação adequada e 

conhecimentos específicos, nas áreas de intervenção da CPCJ 4.6 Considero que a/o Presidente comunica de forma frequente, 

adequada e transparente, demonstrando capacidade para aceitar os diferentes pontos de vista 4.7 Considero que a/o Presidente 

consegue mobilizar para uma visão partilhada e um objetivo comum, promovendo distribuição de tarefas de forma equitativa 

entre os membros 4.8 Considero que a/o Presidente possui competências de negociação, resolução de conflitos e problemas, 

prestando atenção às preocupações, necessidades e contributos individuais dos diferentes membros 4.9 Considero que a/o 

Presidente promove uma participação efetiva dos parceiros e das famílias / crianças / jovens, de forma que a mesma seja 

eficiente e eficaz 4.10 Considero que a/o Presidente está empenhado/a na obtenção de recursos (humanos, logísticos, físicos, 

financeiros…), para a CPCJ 4.11 Considero que a/o Presidente contribui para que o papel da CPCJ seja clarificado e 

reconhecido na comunidade, como instituição de referência na promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens 4.12 

Considero que a/o Presidente está empenhada/o em promover o sentimento de pertença de todos os membros e demais 

entidades da comunidade 4.13 Sei que a/o Presidente é avaliado/a pelos membros da CPCJ 4.14 Sei que a/o Presidente delega 

grande parte das suas funções noutro elemento da CPCJ.) 

 

No que se refere à dimensão relativa à liderança, na perspetiva da Modalidade 

Alargada, existe uma perceção bastante positiva. A Presidente é percecionada como alguém 

comprometido com a missão e visão da CPCJ; gerindo os recursos disponíveis perante as 

necessidades; planeando as atividades e tarefas e mobilizando todos os stakeholders num 

objetivo comum de promoção dos direitos e proteção das crianças/jovens.    

 

Como aspetos a refletir surge o registo de não delegação de competências por parte 

da Presidente da CPCJ; sendo certo que a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, 

no seu artigo 24.º, é contundente na definição das suas competências. 

 

Por último, numa abordagem mais qualitativa do quarto questionário que foi 

preenchido a partir de uma reflexão conjunta numa reunião da modalidade alargada, ressalta 

uma avaliação claramente positiva quanto à estrutura, funcionamento e dinâmica da CPCJ 

de Paços de Ferreira. Como aspetos a refletir e a melhorar surgem os seguintes: 
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1. A necessidade de elaborar documentos escritos quanto às funções e princípios 

orientadores da intervenção mais simplificados e esquemáticos;  

2. A necessidade de cumprir com as reuniões mensais da modalidade alargada, bem 

como promover a sua capacitação e repensar o seu modelo de organização e 

funcionamento; 

3.  A necessidade de melhorar o plano anual de atividades e implementar um sistema 

para a sua monitorização e avaliação; 

4. A necessidade de construir um diagnóstico da infância e juventude, que permita um 

cabal conhecimento da dinâmica territorial e permita uma melhor articulação entre 

os parceiros com a definição de projetos prioritários e não sobreponíveis; 

5. A necessidade de criar um Plano de Formação inicial e contínua promovendo uma 

melhor capacitação da modalidade alargada, restrita e entidades com competência 

em matéria de infância e juventude; 

6. A necessidade de projetar novos espaços de atendimento para as crianças e jovens 

numa perspetiva child-frendly; 

7. A necessidade de melhorar e agilizar o recurso logístico de transporte no apoio às 

diligências da CPCJ. 

 

 

Análise e Discussão dos Resultados  

No processo de autodiagnóstico verificou-se uma boa participação dos Membros da 

CPCJ, quer na modalidade restrita, quer na alargada; com uma taxa de participação de 

66,67%, merecendo, no entanto, a promoção de uma maior mobilidade para a participação 

dos membros. 

A análise SWOT e os questionários da presidência, modalidade restrita, alargada e 

autodiagnóstico, na generalidade, convergem entre si nos resultados obtidos. Detetando-se 

uma autoavaliação global positiva. Permitindo concluir-se que a CPCJ de Paços de Ferreira 

tem uma dinâmica de funcionamento favorável à ação, dispondo de capacidades técnicas 

que lhe permitem desenvolver um trabalho de forma eficaz e eficiente. 

Destaca-se a competência, qualidade, coesão e multidisciplinaridade dos recursos 

humanos; aliado a uma avaliação muito positiva da liderança, que se traduz por um 

planeamento do trabalho, num clima de participação de todos os membros na persecução do 

trabalho regular e na conceção de novas metodologias de trabalho. Registam-se ainda, boas 

condições físicas de trabalho, e na generalidade adequadas condições logísticas, 

identificando-se uma necessidade de maior disponibilidade de viatura/transporte. Outra 
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necessidade identificada é uma abordagem mais “child friendly”, com a criação de espaços 

adequados para a receção e atendimento das crianças/jovens. 

Outra necessidade identificada destaca-se os reduzidos tempos de afetação dos 

Membros da Modalidade Restrita. Contudo, trata-se de uma matéria de regulamentação e 

orientação nacional; não sendo possível a CPCJ intentar uma ação isolada. Todavia, estas 

observações podem servir de mote para uma sensibilização para mudanças legislativas e 

regulamentares.  

Complementarmente, verifica-se uma necessidade de reforço de formação inicial, 

contínua e especializada em matéria de infância e juventude com especial foco na promoção 

dos direitos e proteção das crianças / jovens. 

Ainda, quando aos recursos humanos, identificam-se necessidades de maior 

envolvimento e proatividade da Modalidade Alargada. Desde logo, no necessário 

cumprimento da afetação mínima de 8h/mensais prevista na Lei, mas, também, de uma maior 

participação e concretização de ações tendentes à promoção dos direitos das crianças/jovens 

previstas nos Planos Anuais. Deve-se, ainda, repensar no modelo de funcionamento da 

Modalidade Alargada, quer na planificação das atividades, quer na participação de grupos de 

trabalho, bem como, na implementação de melhores circuitos internos de articulação entre 

Membros.   

Identificam-se, ainda, limitações ou desconhecimento do processo formal de avaliação 

do desempenho da Presidência e dos Membros da CPCJ de Paços de Ferreira. No entanto, 

quanto a este processo de avaliação de desempenho, trata-se de uma matéria que ultrapassa 

as competências da CPCJ, dado que os seus profissionais são representantes de outras 

Entidades; sendo da responsabilidade dos serviços de origem proceder a essa avaliação 

formal do desempenho. 

Ressalta, ainda, indicação da não delegação de competência da Presidência da 

CPCJ, sendo, importante reportar que esta delegação de competências está definida na Lei 

de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. 

A participação das crianças e famílias quanto à promoção dos seus direitos, carece 

de um maior envolvimento; aspeto este que poderá ser potenciando pela realização do 

presente diagnóstico local (cf. capítulo seguinte), com obrigatoriedade de assegurar a 

auscultação das crianças e famílias e contemplar e comprometer a sua participação nas 

ações do plano local. Esta participação das crianças e famílias no diagnóstico local poderá 

ser, ainda, um veículo na informação e sensibilização sobre o papel da CPCJ, junto da 

comunidade, dado que foi percecionada essa necessidade. Constata-se, portanto, essencial 

promover e potenciar uma imagem da CPCJ mais esclarecida e positiva na comunidade, que 

se traduza numa visão coletiva de uma entidade voltada para a promoção dos direitos e apoio 

das crianças e jovens e suas famílias. 
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Ressalta, ainda, que o planeamento da CPCJ, quer ao nível do plano anual de 

atividades, quer ao nível do plano local de ação mereceria um maior envolvimento das 

entidades da comunidade e de especialistas; estando-se em crer que a elaboração do 

presente diagnóstico local e do PLPPDCJ serão estratégias importantes para promover tal 

envolvimento e participação. Adicionalmente, foi reportada a necessidade de existir um 

diagnóstico local de infância e juventude, capaz de identificar as potencialidades, recursos, 

vulnerabilidades e necessidades do território; facto que, será possível através deste tal 

diagnóstico e PLPPDCJ. 

Como grande foco, parece surgir a necessidade de sensibilização e capacitação das 

Entidades com Competência em matéria de infância e Juventude (ECMIJ), por várias ordens 

de fatores, designadamente, potenciar ações preventivas, assegurar uma intervenção 

precoce e, se necessário for agilizar os procedimentos de sinalização à CPCJ. Por outro lado, 

ao assegurar ECMIJ mais qualificadas na esfera da promoção dos direitos e capacitando-as 

para uma intervenção em primeira linha, poderá traduzir-se numa menor necessidade de 

sinalizações à CPCJ, cujos recursos humanos são reduzidos; facilitando a gestão dos 

recursos humanos e permitindo alocar mais recursos às famílias e crianças/jovens em 

maiores necessidades por parte da CPCJ.  

Embora na globalidade a intervenção da CPCJ seja percecionada como positiva e 

eficaz, regista-se necessidade na melhoria do processo da audição da criança, como garante 

da sua promoção dos direitos, nomeadamente o seu direito à informação, participação e 

envolvimento em todo o processo de promoção e proteção. Este aspeto é sentido pelos 

próprios técnicos que reconhecem a necessidade de aprofundar a sua formação e 

capacitação nesta área com especificidades próprias que é a audição da criança. 

Por último, registou-se a existência de uma rede social concertada, com diversos 

serviços e projetos implementados na área da infância e juventude no território, 

designadamente a equipa da ELI, programa Escolhas, gabinete de apoio à vítima, projeto 

REUNIRMais e PIICIE. Todavia, detetaram-se outras áreas de intervenção lacunares no 

território, em especial na área: da parentalidade, da saúde mental, dos comportamentos 

aditivos para jovens. A par desta perceção dos membros da CPCJ quanto aos recursos e 

necessidades do território é importante a sua contextualização num diagnóstico local, o qual 

será apresentado no capítulo seguinte. 

Nesta conformidade, os resultados obtidos no autodiagnóstico permitiram apoiar no 

processo de estabelecimento de duas grandes prioridades:  

Prioridade 1 - Mobilização e capacitação da Modalidade Alargada; 

Prioridade 2 - Sensibilização e capacitação das Entidades com competência em 

Matéria de Infância e Juventude. 
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 Conclusões  

  

 A tabela infra apresenta os principais pontos fortes e potencialidades, por um lado e, por outro lado, as principais fraquezas e 

vulnerabilidades que põem em risco os direitos das crianças, identificados com base em todas as informações obtidas, a partir das diferentes 

fontes de informação.  

 

Principais Pontos Fortes e Fraquezas Identificados  

Área Pontos Fortes/Potencialidades Fraquezas/Vulnerabilidades 

Direito ao 

Desenvolvimento/ 

Brincadeira e Lazer 

- As famílias reconhecem a importância da 

brincadeira e do tempo de lazer para o 

bom desenvolvimento das 

crianças/adolescentes; 

- De acordo com os adolescentes, existem 

espaços de lazer adequados à sua faixa 

etária, com bons espaços de contacto com 

a natureza; 

- Existência de espaços adaptados ou 

adequados a crianças com deficiência. 

 

 

- Falta de disponibilidade dos pais para brincar com as crianças, 

tarefa essencial ao desenvolvimento;  

- Deficiente articulação entre vida pessoal e vida profissional/escolar, 

identificada, tanto por crianças e adolescentes, como pelos adultos, 

com impacto na redução do tempo de lazer em família e de tempo de 

qualidade na relação pais-filhos; 

- Apesar da existência de espaços de lazer, particularmente de 

parques infantis, parece evidente a necessidade de promoção da 

utilização dos mesmos; 

- Necessidade de descentralizar as respostas desportivas e de 

aumentar a oferta para o sexo feminino; 

- Necessidade de procurar estratégias para mitigar os custos 

associados à prática desportiva, tornando-a mais acessível.  
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Área Pontos Fortes/Potencialidades Fraquezas/Vulnerabilidades 

Direito à Participação e 

Cidadania  

- Participação voluntária das 

crianças/adolescentes nas tarefas 

familiares; 

- Crianças e adolescentes com algum 

conhecimento sobre os seus direitos; 

- ECMIJ com procedimentos que 

incentivam a participação das 

crianças/adolescentes: materiais 

informativos acessíveis e adequados às 

crianças/adolescentes; 

- Participação das crianças/adolescentes 

nas ECMIJ em condições/ambientes 

adequados que garantem a sua 

privacidade e o cumprimento das suas 

necessidades; 

- Existência de programas (e.g., 

ESCOLHAS) e de oportunidades de 

envolvimento das crianças e adolescentes. 

- Promoção deficitária da participação das crianças e dos 

adolescentes, no que respeita aos contextos e matérias que lhes 

dizem respeito; 

- Participação particularmente baixa dos alunos de 2º e 3º ciclo, nas 

questões relacionadas com a escola; baixa representatividade de 

associações de estudantes; 

- Baixa participação dos adolescentes nas famílias, particularmente 

nas decisões familiares; 

- Desigualdades de género: menor participação dos rapazes nas 

decisões/tarefas familiares; 

- Reduzida participação das crianças/adolescentes na comunidade;  

- Participação na comunidade com desigualdades significativas ao 

nível do sexo e idade: rapazes com maiores oportunidades de 

participação do que as raparigas; crianças do secundário com maior 

oportunidade de participação do que as crianças dos níveis de 

escolaridade mais baixos; 

- Pouco incentivo/informação sobre associativismo na comunidade; 

baixa promoção do voluntariado; 

- Baixa participação das crianças/adolescentes no desenvolvimento 

de atividades organizadas pelas ECMIJ: a maioria das atividades 

que se dirige a crianças é pensada e organizada por pessoas 

adultas.  
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Área Pontos Fortes/Potencialidades Fraquezas/Vulnerabilidades 

Direito à Segurança e 

Proteção 

- A confiança que crianças e adolescentes 

referem sentir em relação às suas famílias, 

permite que as mesmas lhes exponham os 

problemas com os quais se deparam; 

- No geral, a maioria das 

crianças/adolescentes sentem-se seguras 

nas suas escolas; 

- Perceção/consciência dos riscos da 

internet, por parte dos adolescentes; 

- Existência do Gabinete de Apoio à Vítima 

(APAV). 

 

- O recurso, nas diversas esferas da vida das crianças e 

adolescentes, à violência de caracter físico e/ou verbal como 

estratégia educativa, nomeadamente, no seio da família e no 

contexto escolar; 

- Referência a situações de insegurança no seio da família; 

- Os relatos de violência interpares e o medo que a possibilidade de 

serem agredidos (dentro e fora da escola) gera em algumas crianças 

e adolescentes, particularmente do sexo feminino; o conflito interpar 

tende a ser maior no 3º ciclo;  

- A ausência de uma figura de referência na escola, com quem 

possam conversar e partilhar medos e situações de agressão e 

bullying, particularmente sentida pelos alunos de 2º e 3º ciclo;  

- A insegurança nos transportes e no trajeto escola-casa-escola, 

sendo o sexo feminino um grupo particularmente vulnerável. 
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Área Pontos Fortes/Potencialidades Fraquezas/Vulnerabilidades 

Direito à Saúde - Acompanhamento das crianças em 

saúde infantil e cumprimento do plano 

nacional de vacinação; 

- Consciência das famílias para a 

necessidade da promoção de hábitos de 

alimentação saudável nas 

crianças/adolescentes. 

 

 

- Falta de literacia em saúde das crianças e adolescentes; 

- Falta de formação dos profissionais de saúde para partilha das 

informações de saúde com as próprias crianças/adolescentes; 

- Falta de hábitos de alimentação saudável; dificuldade, 

particularmente das raparigas adolescentes, em controlarem o que 

comem; 

- Ausência de um serviço de atendimento especializado para 

adolescentes; 

- Não participação das famílias em cursos pré-parto; perceção de 

pouca utilidade destes cursos por parte das famílias; inexistência de 

cursos pós-parto; 

- Falta de respostas de Saúde mental;  

- Necessidade de potenciar as respostas de prevenção e intervenção 

ao nível de consumos aditivos dos jovens. 
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Área Pontos Fortes/Potencialidades Fraquezas/Vulnerabilidades 

Direito à Educação - Grande investimento da Autarquia na 

área da educação plasmado no Projeto 

Educativo Municipal, intitulado “Educar, 

Presente e Futuro!”; 

- Existência de medidas de apoio por parte 

da Autarquia: transporte escolar, 

alimentação e manuais gratuitos até ao 

12.º ano de escolaridade; 

- Grande investimento das escolas na 

promoção da qualidade de ensino, 

incluindo uma atenção especial na 

aquisição de competências sociais e 

pessoais; 

- Taxa bruta de escolarização superior à 

média do continente, nos três ciclos do 

ensino básico; 

- Taxa de retenção e desistência da escola 

inferior à média, em todos os ciclos de 

ensino; 

- Grande maioria das famílias estão 

satisfeitas com as escolas dos seus filhos; 

- Necessidade de sensibilização da comunidade escolar, 

nomeadamente do pessoal docente, na adoção de estratégias 

educativas positivas por forma a consolidar um ambiente escolar 

mais potenciador das aprendizagens e do desenvolvimento pessoal 

dos alunos; 

- Necessidade de criar condições para que os professores possam 

ter mais disponibilidade para ouvir as crianças/jovens, e dar-lhes 

mais atenção; as crianças dos 2º e 3º ciclos, comparativamente às 

de 1º ciclo e secundário, sentem menor disponibilidade dos 

professores; 

- Pouco tempo para brincar/pouco tempo livre; maior insatisfação 

com a escola por parte das crianças de 2º e 3º ciclo; 

- Falta de motivação para a escola (mais relevante nos rapazes e 

nas crianças a frequentar o ensino a partir do 2º ciclo); 

- Taxa bruta de escolarização no secundário significativamente mais 

baixa que a média nacional; 

- Adolescentes não sentem que tenham um papel ativo na escolha 

do que querem estudar; 

- Baixa promoção de competências socio-emocionais na escola; 

- Baixo envolvimento/participação dos pais nas atividades da escola 

(à exceção das reuniões escolares de entrega de notas); 
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Área Pontos Fortes/Potencialidades Fraquezas/Vulnerabilidades 

- Os pais/adultos cuidadores são assíduos 

nas reuniões escolares; 

- As crianças/adolescentes sentem apoio 

dos pais/adultos cuidadores nas questões 

escolares; 

- Existência de Equipa Municipal 

Promotora do Sucesso Escolar, advinda 

do Plano Integrado e Inovador de Combate 

ao Insucesso Escolar (PIICIE); 

- Existência de Equipa Local de 

Intervenção Precoce (ELI). 

 

- Dificuldades económicas de algumas famílias para dar resposta às 

necessidades de educação; 

- Baixo recurso a infraestruturas como bibliotecas.  

Vida Pessoal e Direito 

à Sobrevivência 

- Menor índice de mortalidade infantil 

comparativamente à média nacional; 

- Acesso a condições de habitação e 

higiene por parte da quase totalidade das 

crianças/adolescentes; 

- Acompanhamento no sistema de 

promoção e proteção vivenciado de forma 

positiva; 

- Adesão da CPCJ ao Projeto ADÉLIA; 

- Adesão da CPCJ ao Projeto REUNIR+. 

- Menor índice de fecundidade comparativamente à média nacional; 

- Maior índice de mortalidade infantil na sub-região; 

- Recurso a práticas educativas de punição física e verbal, que 

configuram maltrato infantil e privação dos direitos das 

crianças/adolescentes; 

- Frequente interpelação dos adolescentes ao consumo de drogas.  
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Eixo I – Violência contra Crianças e Jovens 

Objetivo geral: Prevenir e combater todas as formas de violência contra as crianças e jovens nos diversos contextos de vida (escola, casa e comunidade). 

Objetivos específicos Ações/atividades Calendarização Grupo-Alvo Responsável Parcerias Resultados 
esperados 

Indicadores de 
avaliação 

Consciencializar a 
comunidade local para a 

prevenção dos maus-
tratos a crianças e jovens; 

 
Promover a participação 

das famílias e da 
comunidade local nas 
ações de prevenção 

alertando para a 
problemática dos maus-

tratos nas crianças e 
jovens. 

 
 
 
 

 
 

Prevenção junto dos 
jovens de situações de 
Bullying nas escolas e 
violência no namoro 

Mês da Prevenção 
dos Maus-Tratos 

na Infância 
(MPMTI) 

(ações a definir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MPMTI 

Ações de 
sensibilização 

através do Teatro 
do Oprimido 

Interativo 
 

abril de 2023, 
2024, 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abril de 2023 

Comunidade 
local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Crianças e 
jovens do 3.º 
ciclo e Ensino 
Secundário 

CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira 

 

Município de 
Paços de 
Ferreira; 

IPSS; 
Escolas; 
Saúde; 
Projetos 
Locais; 

Associações; 
outras 

Entidades com 
Competência 
em Matéria de 

Infância e 
Juventude 
(ECMIJ). 

 
 
 

Escolas 

Aumentar a 
consciencialização das 
crianças e jovens, bem 
como da comunidade 
para os maus-tratos 

na infância; 
 

Aumentar o número de 
crianças, jovens, 

famílias e entidades a 
participar nas ações. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Aumentar a 
consciencialização dos 

jovens sobre as 
problemáticas que 

lhes dizem respeito, 
através de uma 
abordagem de 

transformação da 
realidade através do 
diálogo e do teatro. 

Números de ações e de 
atividades a realizar; 

 
Número de participantes 

da comunidade; 
 

Número de crianças e 
jovens a participar; 

 
Aumentar em 10%, face 

ao ano anterior, o 
número de famílias a 

participar. 
 
 
 
 
 

 
Número de alunos a 

participar. 
 

Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens de Paços de Ferreira 
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Consciencializar a 

comunidade local para os 
Direitos das Crianças. 

 

 
Comemoração do 

Aniversário da 
Convenção sobre 

os Direitos das 
Crianças 

 
novembro de 
2022, 2023, 
2024 e 2025 

 
Comunidade 

Local 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira; 

IPSS; 
Escolas; 
Projetos 
Locais; 

outras ECMIJ. 
 

 
Aumentar a 

consciencialização da 
comunidade em 
relação à criança 
como sujeito de 

direitos. 
 

 
Número de participantes 

nas ações a realizar. 

 
Prevenir a violência nos 

relacionamentos 
interpessoais através 

da promoção de 
relacionamentos 

interpessoais positivos, 
baseados na tolerância, 

igualdade e não-violência. 
 
 
 

 
 
 
Prevenir o envolvimento 
das crianças e jovens em 
comportamentos de risco 

e promover 
comportamentos 

saudáveis. 

 
Programa de 

Prevenção “Hora 
do Ser” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programa de 
Prevenção “4D” 

 
2022 – 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 – 2025 

 
Crianças em 
idade escolar 

– 1.º ciclo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Crianças em 
idade escolar 
2.º/3.º ciclo 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira; 

Gabinete de 
Apoio à Vítima 
de Paços de 

Ferreira; 
CLDS 4G; 
Escolas. 

 

 
APAV – 

Associação 
Portuguesa de 
Apoio à Vítima 

 
Manter a 

implementação dos 
Programas de 
Prevenção nas 

escolas: “Hora do Ser” 
e “4D”; 

 
Aumentar a 

consciencialização das 
crianças para a 
importância da 

prevenção da violência 
doméstica e de 

género; 
 

Reforçar 
competências dos 

jovens para se 
protegerem do 

envolvimento em 
comportamentos de 

risco. 

 
Número de turmas a 

abranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Número de turmas a 
abranger. 
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Assegurar que o grupo-
alvo conhece os direitos 

das 
crianças e jovens, bem 

como os procedimentos a 
adotar perante situações 

de 
maus-tratos; 

 
Desenvolver 

competências para o 
reconhecimento 

precoce de sinais de 
maus-tratos a crianças e 

jovens; 
 

Aprofundar o 
conhecimento relativo a 

problemáticas que 
atingem crianças e 

jovens. 
 
 
 

Promover a utilização 
segura da internet por 

todas as pessoas, 
inclusive as crianças que 
estão expostas a riscos 
nesta rede mundial de 

comunicação;  
Promover uma cultura de 
presença e navegação 

seguras no mundo digital; 

Alertar e esclarecer os 
pais e Encarregados de 

Educação sobre os 

 
Ações de 

informação e 
sensibilização 
sobre violência 
contra crianças: 

violência 
doméstica, 
violência no 

namoro, Bullying, 
internet segura/ 

ciberbullying, abuso 
sexual, entre outras 

temáticas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sessão de 
sensibilização e 
informação para 

pais sobre a 
“Promoção do uso 

saudável das 
tecnologias” 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 em 2022;  
3 em 2023;  
3 em 2024;  

e 3 em 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

fevereiro de 
2023  

 
Profissionais 

de saúde;  
Pessoal 

Docente e Não 
Docente dos 

diferentes 
níveis de 
ensino; 
Pais e 

encarregados 
de educação; 

outros 
elementos da 
comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pais e 
Encarregados 
de Educação 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Município de 

Paços de 
Ferreira 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira; 

Gabinete de 
Apoio à Vítima 
de Paços de 

Ferreira; 
Comunidade 
Intermunicipal 
do Tâmega e 
Sousa (CIM-

TS);  
Projetos 
locais;  

Escolas; 
Convite a 
oradores 

especializados 
nas temáticas 
em discussão.  

 
 
 
 
Associações 

de Pais; 
Escolas. 

 

 
Aumentar a 

consciencialização dos 
grupos-alvo para as 

temáticas abordadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aumentar o 
conhecimento dos 

Pais e Encarregados 
de Educação com 

informação útil, 
estratégias e 

ferramentas que 
apoiem na avaliação e 
atuação em situações 

em que se verifica 
predisposição para o 
uso excessivo das 

tecnologias e 
promovam a 

 
Realização de 10 

ações de informação/ 
sensibilização 

dirigidas à população 
alvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Realização de uma 
ação se sensibilização; 

 
Número de participantes 

na ação. 
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potenciais riscos do mau 
uso da internet e a 

prevenção de 
dependências das 

tecnologias. 

 
 

conciliação ou 
promoção do equilíbrio 
entre o uso necessário 
das tecnologias e os 

efeitos nefastos desse 
uso. 

 
Assegurar a participação 
da CPCJ na UNIDAS - 
Rede Intermunicipal de 

apoio à vítima do Douro, 
Tâmega e Sousa 

 
Reforçar respostas 

ao nível local; 
  

Capacitação de 
técnicos ao nível 

local; 
 

Promover a 
educação da 

comunidade local 
para a igualdade 

de género e grupos 
minoritários. 

 

 
2022 – 2025 

 
 

 
Técnicos que 

intervém nesta 
área 

 
CIM-TS 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 
Aumentar a 

capacidade de 
resposta no âmbito 

das vítimas de 
violência doméstica.   

 
Número de 

participações da CPCJ 
nas ações dinamizadas.  
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Eixo II – Bem-estar, igualdade de oportunidades e participação das crianças e jovens 

Objetivo geral: Promover o bem-estar geral das crianças e jovens, e proporcionar-lhes oportunidades de participação e concretização dos seus direitos. 

Objetivos específicos Ações/atividades Calendarização Grupo-Alvo Responsável Parcerias Resultados 
esperados 

Indicadores de 
avaliação 

 
Articulação com a equipa 

que está a elaborar o 
Plano Municipal para a 

Igualdade. 
 

 
Promover na 
construção do 

Plano Municipal 
para a Igualdade 
um eixo que se 

foque na igualdade 
de género em 

crianças e jovens. 
 

 
20022 – 2025 

 
Crianças e 

jovens 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira; 
outras 

entidades. 

 
Produzir um eixo 

estratégico do Plano 
que de forma 

preventiva trabalhe as 
questões da igualdade 

de género junto das 
crianças e jovens. 

 
Número de ações a 

desenvolver neste eixo 
estratégico. 

 
Repensar as  

Assembleias de Crianças 
e Jovens, já existentes no 

Município, bem como o 
Conselho Municipal da 

Juventude, e 
potenciá-las para um 
trabalho integrado na 
promoção dos direitos 

das crianças. 
 

 
Articular com as 

Assembleias e com 
o Conselho 
Municipal da 

Juventude de forma 
a elaborar uma 
estratégia de 

trabalho conjunta. 

 
2022 – 2025 

 
Crianças e 

jovens 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira; 
outras 

entidades 

 
Concertar uma 

estratégia municipal 
para a participação 

das crianças e jovens 
nos temas que lhes 

dizem respeito. 

 
Construir uma estratégia 

municipal com a 
participação das 

crianças e dos jovens. 
 
 

 
Manter as atividades 

destinadas às crianças e 
aos jovens, 

enriquecendo-as com 
novas experiências e 
valores como partilha, 

coesão de grupo e 
solidariedade, 

promovendo o acesso e a 

 
Manter a  

participação nas 
atividades de lazer, 

recreativas, 
culturais e 

desportivas; 
 

Garantir um 
mecanismo de 

apoio para 

 
2022 – 2025 

 
Crianças e 

jovens 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira; 

 
Juntas de  
Freguesia. 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira; 

Programa 
Escolhas; 
CLDS 4G; 

IPSS. 
 

 
Realização de 

atividades de lazer, 
recreativas, culturais e 

desportivas; 
 

Aumentar o número de 
crianças e jovens a 

participarem nas 
atividades; 

 

 
Número de atividades 

desenvolvidas e número 
de participantes; 

 
Criar documento para 

saber qual o número de 
crianças e jovens 

abrangidos pelo apoio à 
participação nas 

atividades. 
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igualdade de 
oportunidades a todos. 

 

assegurar que 
todas as crianças e 
jovens têm acesso 
a estas atividades. 

 

Reforçar os apoios por 
forma a que todas as 

crianças e jovens 
participem nas 

atividades. 

 
 

 
Promover a participação 

dos jovens no 
associativismo e 

voluntariado, potenciando 
a participação e cidadania 

ativas na comunidade 
local. 

 
Ações de 

informação e 
sensibilização dos 

jovens para 
participação no 
associativismo e 

voluntariado; 
 

Em articulação com 
as entidades 

responsáveis criar 
um mecanismo de 
apoios alargados 
aos jovens que 

tenham um papel 
ativo ao nível do 
associativismo e 

voluntariado. 

 
2022 – 2025 

 
Jovens 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira 

 
 
 

 
Conselho 

Municipal da 
Juventude; 

Associações 
Juvenis e 
Grupos 

informais de 
jovens; 

Escolas;  
IPDJ. 

 

 
Aumentar a 

participação dos 
jovens ao nível do 
associativismo e 

voluntariado; 
 

Criar benefícios para 
os jovens que 

participem. 

 
Aumento em 10% o 
número de jovens a 

participar em ações de 
voluntariado; 

 
 

Criar um benefício para 
os jovens. 

 
Contribuir para a 

participação das crianças 
e dos jovens; 

 
Sensibilização para a 

importância de 
estratégias promotoras de 

bem-estar. 

 
Pesquisar e aferir a 
viabilidade de um 

projeto piloto para a 
implementação da 

figura do “Delegado 
do bem-estar da 

Criança” nas 
escolas. 

 

 
2023 – 2025 

 
Crianças e 

Jovens 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira; 
Escolas. 

 
Aumentar a 

participação e o 
envolvimento das 

crianças e jovens na 
vida comunitária. 

 
Criar um modelo de 

“Delegado do bem-estar 
da Criança” nas 

escolas. 
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Contribuir para a 

participação das crianças 
e dos jovens; 

 
Sensibilização para a 

importância dos direitos 
das crianças. 

 
Pesquisar e aferir a 
viabilidade de um 

projeto piloto para a 
implementação da 
figura do “Provedor 

para a Proteção 
dos Direitos da 

Criança”. 
 

 
2023 – 2025 

 
Crianças e 

Jovens 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira; 
Escolas. 

 
Aumentar a 

participação e o 
envolvimento das 

crianças e jovens na 
vida comunitária. 

 
Criar um modelo de 

“Provedor para a 
Proteção dos Direitos da 

Criança”. 

 
Manter a resposta 
“Escuta Jovem” - 

Consulta de Prevenção 
Seletiva e Indicada de 
Paços de Ferreira, com 

vista ao desenvolvimento 
de estratégias que 

procurem prevenir o 
abuso de substâncias/ 

comportamentos aditivos. 
 

 
Consulta individual 

de 
acompanhamento; 

grupos de 
psicoeducação e 

treino de 
competências. 

 
2022 – 2025 

 
Jovens 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira 

 
Centro de 
Respostas 
Integradas 

(CRI) do Porto 
Oriental 

 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira; 
Escolas; 
outras 

entidades 
 

 
Aumentar o número de 

jovens em 
acompanhamento. 

 
Aumentar até 30% o 
número de jovens em 
acompanhamento até 

2025. 
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Eixo III – Parentalidade Positiva 

Objetivo geral: Desenvolver a capacitação parental. 

Objetivos específicos Ações/atividades Calendarização Grupo-Alvo Responsável Parcerias Resultados 
esperados 

Indicadores de 
avaliação 

Criar um conjunto de 
ações/respostas no 

âmbito da Parentalidade 
Positiva por forma a: 

- Implementar programas 
e ações de parentalidade; 

- Capacitar os pais e 
cuidadores nas suas 

competências pessoais, 
sociais e parentais; 
- Capacitar pais e 

cuidadores na resolução 
de problemas e conflitos e 

gestão de emoções; 
- Capacitar pais 

separados/divorciados 
nas competências de co-

parentalidade 
 

Ações de formação 
e sensibilização; 

 
Acompanhamento 
individualizado de 
Pais, cuidadores/ 
representantes 

legais. 
 

 
 

 
 

2023 – 2025 Pais, 
cuidadores/ 

representantes 
legais 

 
 

Município de 
Paços de 
Ferreira 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escolas; 
IPSS; 

Faculdades; 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira. 

 

Criação de 
ações/respostas no 

âmbito da 
parentalidade positiva; 
 

Aumentar as 
competências 

pessoais, sociais e 
parentais dos Pais, 

cuidadores/ 
representantes legais. 

 
 
 
 

Número de 
ações/respostas; 

 
Número de 

participantes. 
 

 
Sensibilizar os técnicos 

na área da parentalidade 
positiva para 

disseminação dessas 
práticas junto dos 

Pais/responsáveis legais 
com quem interajam. 

 

 
Ações de 

sensibilização/ 
formação para 

técnicos. 

 
2023 – 2025 

 
Técnicos da 

área de 
intervenção 

social 
(Psicologia, 

Serviço Social, 
Educação 

social, Direito, 
Pedagogia e 
outras áreas 

sociais) 
 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira; 

Município de 
Paços de 
Ferreira. 

 
Escolas; 

IPSS; 
Centros de 

Saúde; 
Faculdades. 

 
Promover a 

disseminação de 
estratégias de 

parentalidade positiva 
pela comunidade 

 
Número de ações de 

sensibilização/ 
formação; 

 
 Número de 

participantes. 
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Sensibilizar os pais e 

encarregados de 
educação para a 
importância do 

envolvimento parental na 
promoção de 

competências; 
 

Promover uma atitude de 
parceria da família com a 

escola; 
 

Partilhar estratégias e 
atividades promotoras do 
desenvolvimento global. 

 

 
Sessões de 

sensibilização e 
partilha com 

pais/encarregados 
de educação das 

crianças que 
frequentam a 
educação pré-

escolar nos 
Agrupamentos de 

Escolas. 
 

 
2023 – 2025 

 
Pais/ 

Encarregados 
de Educação do 

Pré-Escolar 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira 

 

 
Escolas 

 

 
Aumentar a 

participação e o 
envolvimento dos Pais 

na escola 
 

 
Número de ações de 

sensibilização/ 
Formação; 

 
Número de 

participantes. 
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Eixo IV – CPCJ e a Comunidade 

Objetivo geral: Promover e sensibilizar a comunidade e as Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ) para o seu papel no sistema de 
promoção e proteção, bem como promover uma imagem proactiva do trabalho desenvolvido pela CPCJ de Paços de Ferreira. 
 

Objetivos específicos Ações/atividades Calendarização Grupo-Alvo Responsável Parcerias Resultados 
esperados 

Indicadores de 
avaliação 

 
Consciencializar os 

profissionais para as suas 
funções enquanto técnicos 
de uma ECMIJ no sistema 
de Promoção e Proteção; 

 
Aumentar o conhecimento 
do papel e intervenção das 

CPCJ; 
 

Reforçar a concretização 
dos direitos das crianças e 
a sua proteção tendo por 

base uma visão comum do 
sistema de promoção e 
proteção, potenciando 

trabalho colaborativo e em 
rede. 

 
Ação de 

informação/ 
sensibilização 
“SISTEMA DE 
PROMOÇÃO E 
PROTEÇÃO: O 

PAPEL DAS ECMIJ 
NA SAÚDE E A 
INTERVENÇÃO 

DA CPCJ”. 
 

 
 

Ação de 
informação/ 

sensibilização 
“SISTEMA DE 
PROMOÇÃO E 
PROTEÇÃO: O 

PAPEL DAS ECMIJ 
NAS IPSS E A 

INTERVENÇÃO 
DA CPCJ”. 

 
 

Ação de 
informação/ 

sensibilização 
“SISTEMA DE 
PROMOÇÃO E 
PROTEÇÃO: O 

 
2022 – 2025 

 
Profissionais de 
saúde das USF 

e outras 
unidades (saúde 

pública…) 
Equipa 

Tratamento CRI 
de Paços de 

Ferreira 
 
 

 
 
Técnicos socias 

nas IPSS, 
Educadores, 
Auxiliares, 

Direção 
 
 
 

 
 

 
 

Professores, 
Pessoal Não 

Docente, 
SPO/Técnicos 
sociais/EMAEI, 

Direção 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 

 
ACeS Tâmega 

III – Vale do 
Sousa Norte 

 
ARS Norte 

 
 
 
 
 

 
 
 

IPSS do 
concelho 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agrupamentos 

de Escolas; 
Escola 

Profissional; 
Escolas 

Privadas; 

 
Capacitar as 

ECMIJ no que diz 
respeito às suas 

funções no sistema 
de promoção e 

proteção. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de participantes 

envolvidos; 
 

Ações em todas as USF 
e unidades do ACeS 
Tâmega III – Vale do 

Sousa Norte; 
 

Uma ação na equipa do 
CRI. 

 
 
 
Uma ação para as IPSS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uma ação em cada 
Agrupamento de 

Escolas; Escola Não 
Agrupada; Escola 

Profissional; Escolas 
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PAPEL DAS ECMIJ 
NAS ESCOLAS E 
A INTERVENÇÃO 

DA CPCJ”. 

Entidades 
Formadoras 
com Cursos 

de 
Aprendizagem 

Privadas e Entidades 
Formadoras. 

 
Sensibilizar a comunidade 
local para o papel da CPCJ 
no sistema de promoção e 

proteção através da 
divulgação com materiais 

apelativos. 
 

 
Criação de 

materiais de 
informação e 
divulgação do 

papel da CPCJ e 
contactos, junto da 
comunidade local. 

 

 
2023 – 2025 

 
Comunidade 

local 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 

 
Município de 

Paços de 
Ferreira 

 
Aumentar o 

conhecimento do 
papel e intervenção 
da CPCJ junto da 
comunidade local. 

 
Número de materiais 

produzidos. 

 
Aumentar a participação 

dos membros da CPCJ na 
modalidade alargada. 

 
Criação e 

dinamização de 
grupos de trabalho 

para apoio na 
concretização das 
ações previstas no 

Eixo IV e outras 
iniciativas a 
dinamizar. 

 

 
2022 – 2025 

 
CPCJ de Paços 

de Ferreira 
Modalidade 

Alargada 

 
CPCJ de 
Paços de 
Ferreira 

 

 
---------- 

 

 
Aumentar a 

participação e o 
envolvimento dos 

membros na 
preparação e 
realização das 

atividades do Plano 
Anual de Atividades 

da CPCJ. 

 
Número de membros 
que participaram nas 

ações realizadas. 

 


