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“Guie uma criança pelo caminho que ela deve seguir e guie-se por 

ela de vez em quando.” 
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PREFÁCIO 

 

Agradeço e aceito, com muito gosto e honra, o gentil convite da CPCJ de Monchique para 
escrever algumas palavras introdutórias do Plano de Promoção e Proteção dos Direitos da 
Criança do Concelho, que elaborou em esclarecida colaboração com o Município, 
Instituições comunitárias e Cidadãos, e em dialogante sintonia com a muito competente e 
empenhada facilitação da Drª Noémia Bandeira, distinto Elemento da Equipa Técnica 
Operativa da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Promoção das Crianças e 
Jovens (CNPDPCJ). 

É motivo de justificada satisfação e merecido elogio o notável trabalho da CPCJ de 
Monchique na conceção e elaboração desse Plano. Foi desenvolvido na perspetiva 
sistémica do Programa «Tecer a Prevenção», propugnado pela CNDPCJ e concebido pela 
Drª Noémia Bandeira, sendo de salientar que alcançou com brilho o objetivo deste 
Programa de incentivar o enriquecimento de cada Plano concelhio de Prevenção, 
resultante da criatividade e do inteligente ajustamento à realidade local, com que o Plano é 
pensado e projetado, tendo em vista a efectividade e riqueza da sua concretização. 

Revela uma lúcida e empenhada consciencialização da importantíssima relevância do 
interesse público na interiorização e promoção dos Direitos da Criança e na prevenção 
dos riscos e perigos do seu desrespeito pu ofensa. 

Começou pela divulgação partilhada dos direitos, princípios e missão do Sistema de 
Promoção e Proteção e dos principais agentes convocados para a sua concretização. 
Efetuou um amplo e cuidado diagnóstico da realidade local, abrangendo os diversos 
contextos atendíveis para a determinação das problemáticas, dos fatores de proteção e de 
risco, das virtualidades e das dificuldades estruturais, organizacionais, familiares e 
pessoais inerentes ao reforço dos factores de proteção e eliminação ou diminuição dos de 
risco. 

A partir do diagnostico, selecionou criteriosamente três eixos estratégicos («Promoção e 
Proteção dos Direitos da Criança/Jovem»; «Colaboração para a Consciencialização dos 
Direitos da Criança/Jovem»; « Promoção das Competências Parentais»), indicando, 
relativamente a cada um desses eixos, os objetivos, as ações, a população alvo, os 
intervenientes/parceiros e o calendário da execução, da monitorização e da avaliação. 

De realçar o relevo do papel atribuído à palavra e à participação da criança e do jovem, 
como Sujeitos co-construtores do seu próprio destino, em conformidade com o 
correspondente Direito Humano de que é reconhecidamente titular; e é de sublinhar a 
justa e importante preocupação com a promoção das competências parentais, para que as 
crianças e jovens possam usufruir do seu direito a uma parentalidade positiva, tão 
essencial à aquisição de uma autonomia equilibrada e realizadora, aos níveis pessoal, 
familiar e comunitário. 

Se, como prevemos e confiamos, o Plano tiver a realização que a sua ambição e qualidade 
justificam, constituirá um precioso contributo para que as luzes de cada infância impeçam, 
eliminem ou pelo menos superem abundantemente as suas sombras. Luzes e sombras que, 
como bem sabemos, têm frequentemente impressiva repercussão na fase juvenil e adulta, 



 
 

sendo assim a qualidade da infância determinante para a qualidade humana, por sua 
vez decisiva para um desenvolvimento de qualidade, aos vários níveis- ético, espiritual, 
cultural, social, familiar, cívico, politico, ambiental, económico.- 

Honra pois à comunidade de Monchique que soube ousar um Plano promotor de uma 
cultura de prevenção, que pode ser instrumento valioso para a concretização dos Direitos 
da Criança e por isso promotor de presentes e futuros, individuais e coletivos, mais justos 
progressivos e felizes. 

 

Novembro de 2017 

Armando Leandro 

Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e 

Jovens 

 



 
 

SIGLAS/ABREVIATURAS 

 

ACES Agrupamento de Centros de Saúde 

AEC Atividades Extra Curriculares 

BTT Bicicleta Todo o Terreno 

CAFC Centro de Apoio à Família e à Comunidade 

CNPDPCJ Comissão Nacinal de Promoção dos Direitos e Proteção das 

Crianças e Jovens 

CPCJ  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CSI Complemento Solidário para Idosos 

DGEstE – DSRAI Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de 

Serviços da Região Algarve 

ECCI Equipa de Cuidados Continuados Integrados 

EMAT Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais 

GMM Ganho Médio Mensal 

GASMI Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil 

GNR Guarda Nacional Republicana 

GIP Gabinete de Inserção Profissional 

IEFP Instituto de Emprego e Formação Profissional 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IPSS Instituição Particular de Solidariedade Social 

ISS Instítuto de Segurança Social 

MT Maus-Tratos 

MTI Maus-Tratos na Infância 

NACJR Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 

NEG Negligência 

PSP Polícia de Segurança Pública 

RSI Rendimento Social de Inserção 

SNIP Sistema Nacional de Intervenção Precoce 

UCSP Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

URAP Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 

 



 
 

INTRODUÇÃO 

 

A iniciativa “Tecer a Prevenção” da Comissão Nacinal de Promoção dos Direitos e 

Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) assumiu um papel fulcral na dinamização 

das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, nomeadamente na sua modalidade 

alargada. 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) deverá ser considerada no seu 

todo, isto é, na sua modalidade alargada e restrita, permitindo um maior conhecimento 

do que se pretende obter com uma intervenção técnica orientada para a promoção dos 

Direitos das Crianças. 

A instituição de uma comissão de modalidade alargada deverá desenvolver ações de 

promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo para a criança ou jovem 

(cf. art.18.ª, n.º 1, da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo). Por sua vez, à 

comissão  restrita compete intervir nas situações em que uma criança ou jovem está em 

perigo. 

O presente Plano traduz-se num ponto de partida para uma intervenção pensada na 

realidade do concelho de Monchique e na importância dos Direitos das Crianças, e 

concertada, objetivando envolver os principais agentes e a comunidade em geral, 

impondo uma mudança de perspetiva e de atitude perante o Superior Interesse das 

Crianças e Jovens. 

Questões como: 

 O que é a CPCJ? 

 O que é um mau trato? 

 Quando é que uma criança e jovem está em perigo ou risco? 

Entre outras, devem no final da aplicação do Plano, já ser respondidas por grande parte 

da população, pretendendo-se respostas conhecedoras para comportamentos 

conscientes, de acordo com as caracteristicas e necessidades das crianças e jovens 

residentes. 



 
 

Cuidar, Instruir, Educar e Proteger são mais do que palavras soltas, são um dever estar 

da sociedade para com as crianças e jovens, porque para uma intervenção é importante o 

envolvimento de todos os agentes da comunidade.  

Não se pretende que este Plano seja como uma estrela cadente que ao passar deixa o 

espanto e um desejo no ar, mas sim como o trabalho de uma abelha na árdua tarefa da 

polinização, que todos aqueles que tenham contacto com este Plano consigam 

transportar a sua essência e fazer a diferença na primavera da vida de todas as crianças e 

jovens, porque o que for semeado hoje será colhido amanhã. 
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CAPÍTULO I: METODOLOGIA 

 

Para a realização do  Plano de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do 

Concelho de Monchique foi necessário a planificação da intervenção com base numa 

metodologia de recolha de informações, quer teóricas quer práticas, nomeadamente 

junto dos diferentes elementos da comunidade. Assim sendo, foram estabelecidas as 

seguintes etapas: 

1 – Recolha de informação: Diagnóstico; 

2 – Análise dos dados recolhidos em fase de diagnóstico, através de sessões de 

trabalho; 

3 – Construção do Plano de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do 

Concelho de Monchique; 

4 – Apresentação pública do Plano de Promoção e Proteção dos Direitos da 

Criança do Concelho de Monchique. 

No âmbito do ponto um: 

 Foi realizada a análise de dados estatisticos do concelho de Monchique; 

 Através do aprofundamento dos relatórios anuais da CPCJ, foi realizado o 

diagnóstico processual desde o início de funções desta Comissão até à presente 

data (2013-2014-2015-2016); 

 Auscultação dos professores do Agrupamento de Escolas de Monchique com um 

inquérito por questionário; 

 Reflexão realizada pela Comissão Alargada, relativo ao funcionamento da CPCJ 

de Monchique e à comunidade, através de duas análises SWOT, respetivamente; 

 Realização de um World Café com as entidades e associações, sediadas no 

concelho de Monchique, com e sem assento na CPCJ, que trabalham na área da 

infância e juventude; 

 Realização de dois World Café com as crianças e jovens do concelho; 

Quer o trabalho de parceria se direcione a escolas ou a pais/educadores, o presente 

Plano, objetiva sempre a Felicidade e o Superior Interesse das Crianças e dos Jovens. 

Assim, o ponto alto do trabalho de diagnóstico, foi, sem dúvida, o de dar voz às 



 
 

Crianças e Jovens do Concelho, os dois World Café supra mencionados, que 

demonstraram ser de uma enorme gratificação para esta Comissão, pela participação 

ativa, pelo empenho, pela seriedade na discussão das questões colocadas. Como 

ninguém e, sem tabus, falaram de sua justiça e apontaram as fraquezas e os pontos 

fortes, quer do Concelho, quer do relacionamento entre pais e filhos.  

No ponto dois foram realizados grupos de trabalho por membros da Comissão 

Alargada, nos quais foram trabalhados dados recolhidos na fase do diagnóstico;  

No ponto três, foram defenidos os eixos e consequentemente foi construido o Plano de 

Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do Concelho de Monchique  para o triénio 

2018-2020. Para o reconhecimento dos eixos foram promovidas reuniões de trabalho; 

O ponto quatro, é o ponto em que nos encontramos neste momento, o colocar da 

semente (Plano) em terreno fértil (Comunidade) e, em conjunto, contribuir para que esta 

semente cresça em harmonia, tal como uma criança tem direito a crescer.  

 

“Foi o tempo que tu perdeste com a tua rosa que tornou a tua rosa tão importante.”  - 

disse a Raposa ao Principezinho (in “O Principezinho”, Antoine de Saint-Exupéry). 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO 

 

Com base no diagnóstico elaborado, foi possível definir áreas estratégicas de atuação, 

sendo elas: 

Eixo 1: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança/Jovem; 

Eixo 2: Colaboração para a Consciencialização dos Direitos da Criança e do Jovem com 

os estabelecimentos de educação e ensino; 

Eixo 3: Promoção das Competências Parentais. 

Com base no diagnóstico realizado, os três eixos definidos serão trabalhados de uma 

forma embrionária, uma vez que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Monchique é ainda jovem (início de funções em 2013). 

No eixo um, e porque informar a comunidade sobre os direitos da criança e do jovem é 

uma das competências da CPCJ, neste perspetiva-se a divulgação da sua intervenção 

junto das entidades com competência e intervenção na área da infância e juventude, 

promovendo igualmente o envolvimento de todos na execução do Plano. 

No eixo dois, uma vez que as escolas são, por primazia, centros de formação e 

informação para as crianças e jovens e, porque nos dias de hoje, são os docentes e os 

não docentes quem mais tempo passa com aqueles, o trabalho de colaboração para a 

consciencialização dos Direitos da Criança assume um papel de suma importância, no 

seio das escolas do Agrupamento e na Creche Municipal. Neste eixo, existem duas 

vertentes a serem trabalhadas: docentes/não docentes e alunos. Na área dos 

docentes/não docentes, é premente ilucidar na identificação dos sinais de perigo e risco. 

Com os alunos, foi verificada a existência de bullying, apesar de não estar praticamente 

identificada nos processos acompanhados, uma vez que, poderá ser encapotada pelas 

próprias crianças e jovens ou diminuída na sua importância pelos adultos. Também 

foram identificados outros comportamentos de risco durante o diagnóstico.  

No eixo três, pretende-se trabalhar  diretamente com a família, tendo por objetivo 

promover ações que promovam as competências parentais (a negligência é uma das 

problemáticas mais diagnosticadas nos processos acompanhados pela CPCJ) e, a falta 



 
 

de supervisão e acompanhamento dos pais, para além de ser detetada no tratamento 

processual, foi igualmente focada pelos jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULOIII: PLANO DE AÇÃO –  2018-2020 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinceridade 

 Respeito  

Individualidade 



 
 

Eixos Estratégicos Objetivos Ações População Alvo Intervenientes/Parceiros Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 1 

 

Promoção e Proteção 

dos Direitos da 

Criança/Jovem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dar a conhecer 

a CPCJ 

1.1.Elaboração/Distribuição 

de flyers sobre a CPCJ 

 

 

1.2 Dinamização da página da 

CPCJ na rede social do 

Facebook; Link nas páginas 

das entidades representadas na 

Comissão 

 

 

1.3 Divulgação da intervenção 

da CPCJ junto das entidades 

com competência e 

intervenção na área da 

infância e juventude no 

Concelho de Monchique 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Sensibilização junto de 

dirigentes institucionais e 

representantes políticos locais 

para o envolvimento efetivo 

na execução do plano 

1.1.Sociedade Civil 

 

 

 

1.2. Sociedade Civil 

 

 

 

 

 

 

1.3. Associações 

Juvenis e 

Desportivas; IPSS's; 

Agrupamento de 

Escolas; Creche 

Municipal; GNR; 

USCSP de 

Monchique; 

Paróquia; Município; 

Juntas de Freguesia 

 

 

1.4. Dirigentes 

institucionais e 

representantes 

políticos locais 

1.1.CPCJ e Município 

 

 

 

1.2. CPCJ 

 

 

 

 

 

 

1.3. Todas as entidades 

representadas na CPCJ e 

outras entidades públicas ou 

privadas que queiram 

associar-se 

 

 

 

 

 

 

1.4. CPCJ 

 

 

 

1.1. Elaboração: 

1º Trimestre 2018 

Distribuição: Triénio 

 

1.2. Triénio 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Triénio 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 2018-2019 



 
 

Eixos Estratégicos Objetivos Ações População Alvo Intervenientes/Parceiros Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 2 

 

Consciencialização dos 

Direitos da Criança e do 

Jovem: Agrupamento 

de Escolas do Concelho 

de Monchique e Creche 

Municipal 

1. Sensibilizar o 

Corpo Docente e Não 

Docente para: 

 

a) Conceitos Mau 

Trato, Risco e Perigo; 

b) Identificação dos 

Sinais de Maus Tratos 

e/ou Outras Situações 

de Risco/Perigo; 

c) Procedimentos a 

adotar com vista à 

sinalização; 

d) Enquadramento 

Legal. 

 

2. Sensibilizar os 

alunos para os 

conceitos e 

identificação de 

comportamentos nos 

seguintes temas: 

 

a) Bullying; 

b) Comportamentos 

de risco; 

c) Violência no 

namoro. 

1.1. Ações de 

sensibilização/formação 

diferenciadas junto do Corpo 

Docente e Não Docente nas 

diferentes áreas. 

 

 

1.2. Avaliação dos 

conhecimentos e atitudes ex 

post e de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exposições; Teatro; 

Seminários; Workshops; World 

Café. 

1.1. Corpo Docente e 

Não Docente do 

Agrupamento de 

Escolas de 

Monchique. Creche 

Municipal. Juntas de 

Freguesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Crianças e Jovens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPCJ; Comissão Nacional; 

Agrupamento de Escolas e 

Município e Centro de 

Formação das Escolas de 

Portimão e Monchique. 

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. 

Juntas de Freguesia. 

 

1.1.1º Semestre 2018 

2º Semestre 2019 

 

 

 

 

 

 

1.2. Anual 

 

 

 

 

 

 

 

2. Anual 



 
 

Eixos Estratégicos Objetivos Ações População Alvo Intervenientes/Parceiros Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 3 

 

Promoção das 

Competências 

Parentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Promover aquisição 

de competências de 

cuidadores e futuros 

cuidadores: 

 

a) Necessidades 

Básicas: 

- Fisiológicas 

(Alimentação) 

- Higiene (Pessoal e 

Vestuário) 

- Saúde 

 

b) Segurança e 

Proteção: 

- Habitação 

- Segurança 

Rodoviária 

 

c) Acompanhamento 

e Participação nas 

atividades escolares 

 

 

2.Reforçar os Laços 

Afetivos na Família 

1.1. Oficinas de trabalho. 

World Café. Ações de 

formação/divulgação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Dinamização de atividades 

que envolvam 

pais/cuidadores e filhos 

1.1. Cuidadores e 

Futuros Cuidadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Principais 

Cuidadores 

1.1. Todas as entidades 

representadas na CPCJ e outras 

entidades públicas ou privadas 

que queiram associar-se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.CPCJ; Agrupamento de 

Escolas. Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. 

 

1. Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Anual 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV: MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO 

 

O Plano de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do Concelho de Monchique na 

sua aplicação será alvo de uma monitorização com base nos seguintes tipos de 

avaliação:  

 Avaliação ex-ante: tem como principal finalidade apreciar a adequação da 

estratégia selecionada face ao diagnóstico efetuado, englobando geralmente a 

análise da relevância e coerência interna e externa da intervenção; 

 Avaliação on going: exercício de avaliação realizado durante o período de 

programação com vista a analisar, tendo por referência a avaliação ex-ante 

verificando a eficiência na utilização dos recursos disponíveis e a eficácia face 

aos objetivos definidos, bem como o funcionamento do acompanhamento e da 

execução; 

 Avaliação ex post: exercício de avaliação que se desenvolve após a conclusão 

de uma intervenção e que tem como finalidade principal a apreciação dos seus 

efeitos. Visa analisar em que medida os recursos foram utilizados, a eficácia e a 

eficiência do que fora programado; 

 Avaliação de impacto: procura determinar em que medida o Plano atingiu os 

seus objetivos. 

Para a avaliação devem ser aplicados diferentes instrumentos, dos quais é possível 

destacar: entrevistas, questionários, consulta de planos elaborados por entidades 

competentes, tais como Câmara Municipal, Agrupamento de Escolas, entre outros. 

Para uma melhor monitorização das atividades será utilizado um gráfico Gantt, que irá 

permitir a visualização das atividades a realizar, a sua calendarização, como também os 

recursos humanos e materiais, custos e os responsáveis pela organização. 

Durante a aplicação do presente Plano, será realizado um relatório anual sobre a sua 

execução, que servirá para dar uma perceção do que já foi realizado e quais os 

resultados obtidos, podendo ser necessário um ajustamento do documento. 
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ANEXO I: DIAGNÓSTICO SOCIAL DE MONCHIQUE 
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1 - CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA:  

 

O distrito de Faro é constituído por dezasseis concelhos, sendo Monchique um deles. O 

concelho de Monchique situa-se “na Unidade Territorial do Algarve, integrando uma 

das suas sub-regiões formada pelos concelhos de Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, 

Portimão, Lagoa e Silves, estando limitado a norte pelo concelho de Odemira, a sul 

pelos concelhos de Portimão e Lagos, a este pelo concelho de Silves e a oeste pelo 

concelho de Aljezur” (Diagnóstico do Núcleo Local de Inserção, 2014:5). O concelho 

de Monchique tem por três freguesias, sendo elas: Monchique, Alferce e Marmelete. 

Em termos de superfície, o concelho tem 396km² e uma densidade populacional 

(número médio de indivíduos) por km² de 15,27 (INE, Censos 2011). 

 

 

1.1 POPULAÇÃO RESIDENTE  

 

Quadro 1 - População Residente por Freguesia 

 

 Monchique Marmelete Alferce 

Homens 2409 406 231 

Mulheres 2408 381 210 

Total 4817 787 441 

Fonte: INE, Censos 2011 

De acordo com os Censos de 2011, o concelho era composto por 6045 residentes, mas 

de acordo com dados referentes ao ano de 2015, o Instituto Nacional de Estatística 

(INE), reforça que houve um decrescimento na população residente no concelho, tendo 

registados 5476 indivíduos.  

 

 

Quadro 2 - População Residente por Sexo e Grupo Etário 

  0-14 15-24 25-64 65> 



 
 

 

Monchique 

Homens 254 205 1371 833 

Mulheres 241 217 1325 1030 

Total 495 422 2696 1863 

Fonte: INE, 2015 

 

 

Quadro 3 - Evolução dos Índices de Envelhecimento, Longevidade e 

Dependência de Idosos 

 Índice de Envelhecimento Índice de Longevidade Índice de Dependência de 

Idosos 

2011 366,2 56,2 58 

2013 377,2 57,9 58,3 

2015 376.4 60.4 59.7 

Fonte: INE, 2015 

 

 

Quadro 4 - Principal Meio de Vida da População de Monchique com mais de 

15 anos 

 N.º Total 

A cargo da família 728  

 

 

 

 

 

5446 

Apoio Social 56 

Rendimento da propriedade ou da empresa 28 

Subsídios temporários: maternidade, doença, entre outros. 24 

Rendimento Social de Inserção 38 

Subsídio por acidente de trabalho ou doença profissional 15 

Subsídio de desemprego 145 

Reforma/Pensão 2079 

Trabalho 2109 

Outro 224 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

Quadro 5 - N.º de Nascimentos/Óbitos 



 
 

Anos 2013 2014 2015 

Nascimentos 34 38 32 

Óbitos 112 92 99 

Fonte: Pordata, 2015 

Segundo os dados da Pordata referentes a 2015, a diferença entre o total de nascimentos 

e o total de óbitos no concelho de Monchique indica um saldo natural negativo (-67). 

Este tipo de saldo é típico em países com elevados Índices de Longevidade, 

Envelhecimento e de Desenvolvimento Humano.  

 

 

Quadro 6 - Naturalidade dos Residentes por Continente 

Países N.º 

Oceânia 1 

Ásia 8 

América 45 

África 63 

Europa 475 

Portugal 5453 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Em relação à população estrangeira com estatuto legal de residente entre 2008 e 2015, 

segundo o portal Pordata, houve um aumento, de 497 para 587 indivíduos, sendo que a 

nacionalidade que obteve mais este estatuto foi a Romena, aumento de 62 indivíduos. 

 

 

 

2 – HABITAÇÃO 

 

De acordo com os Censos de 2011, no concelho de Monchique existiam 4201 edifícios, 

nos quais 2530 foram construídos até 1970, ou seja cerca de 60% das habitações foram 

construídas há pelo menos 45 anos. Foi identificado uma diminuição da construção de 

edifícios ao longo dos anos, sendo que entre 1971-1990 foram construídos 974 edifícios 

e entre 1991-2011, 697 edifícios (INE, Censos 2011).  



 
 

No que diz respeito aos Alojamentos Familiares, estes dividem-se em duas tipologias: 

Alojamentos Clássicos e Alojamentos Não Clássicos, perfazendo no total 4588 

unidades. 

 

 

Quadro 7 - Alojamentos Familiares e Coletivos 

Fonte: INE 

Os Alojamentos Familiares Clássicos de residência habitual são 2582, dos quais existem 

1034 alojamentos que são considerados como segunda residência e 971 estão vagos. 

Com base nos últimos censos, é possível aludir que a maior parte dos alojamentos 

familiares de residência habitual tem retrete (2580), água canalizada (2417) e 

instalações de banho ou duche (2323). 

 

 

Quadro 8 - Estado de Conservação dos Edifícios 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

            

Quadro 9 - Dimensão Média das Famílias 

Tipo de Alojamento Nº 

Alojamentos Familiares 4598 

Alojamentos Clássicos 4586 

Alojamentos Não Clássicos 12 

Alojamentos Coletivos 10 

Estabelecimentos Hoteleiros e Similares 5 

Convivências  5 

 Sem necessidade de 

Reparação 

Com necessidade de 

Reparação 

Muito Degradado 

Cobertura 2 378 1 429 394 

Estrutura 2 574 1 303 324 

Paredes e Caixilharia 2 283 1 507 411 



 
 

1 Pessoa 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 5 Pessoas 6 Pessoas 7 Pessoas 8 Pessoas 

702 956 516 298 73 27 8 3 

Fonte: INE, Censos 2011 

À data dos últimos censos, existiam no concelho 2583 famílias e quanto à sua dimensão 

média, Monchique apresentava 2,3 indivíduos por família, facto similar aos dados do 

Algarve com 2,4.  

 

 

 

3 – EDUCAÇÃO 

 

Quadro 10 - Taxa de Analfabetismo Segundo os Censos: Total e Sexo 

Anos Total Masculino Feminino 

1960 x 26,6 39,0 

1970 25,7 19,7 31,0 

1981 18,6 13,7 23,0 

1991 11,0 7,7 14,1 

2001 9,0 6,3 11,5 

2011 5,2 3,5 6,8 

Fonte: Pordata,2016 

 

 

Quadro 11 - Taxa de Analfabetismo no Concelho de Monchique 

 Portugal Monchique  Alferce Marmelete 

Taxa 5.22 10.94 14.96 16.87 

Fonte: INE, Censos 2011 

A taxa de analfabetismo em Monchique é mais vincada no sexo feminino (12.59%) do 

que no sexo masculino (11.45%). 

 

 

Quadro 12 - Escolaridade 



 
 

Fonte: INE, Censos 2011 

  

 

Quadro 13 - Habilitações Literárias por Faixa Etária 

 0-19 anos 20-64 anos 65-75 e mais anos 

1º Ciclo 91 938 886 

2º Ciclo 160 429 32 

3º Ciclo 141 655 35 

Ensino Secundário 29 686 64 

Ensino Superior 0 328 39 

Fonte: INE, Censos 2011 

O Agrupamento de Escolas de Monchique é constituído pela Escola Básica Manuel do 

Nascimento, Monchique, Escola Básica 1 nº 1 de Monchique, Escola Básica 1 nº 2 de 

Monchique, Escola Básica 1 nº 1 de Marmelete, Jardim de Infância de Monchique e 

Jardim de Infância de Marmelete. No Jardim de Infância estavam inscritas 92 crianças 

no ano letivo 2016/2017 e na Creche Municipal estavam inscritas 66 crianças entre os 4 

meses e os 3 anos de idade. 

 

 

Quadro 14 - Alunos do Agrupamento de Escolas de Monchique – Ano letivo 

2015/2016 

Ciclos Transitou Não Transitou Total 

1º Ciclo 160 10 170 

2º Ciclo 67 1 68 

3º Ciclo 105 17 122 

 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Ensino 

Secundário 

Ensino 

Superior 

Homens 1033 343 445 364 135 

Mulheres 882 278 386 415 232 

Total 1915 621 831 779 367 



 
 

Total 332 28 360 

Fonte: DGEstE – DSRAI 

De acordo com o portal Pordata, em 2015 existiam 483 alunos matriculados, enquanto 

em 2011 eram 755. O número de matrículas que apresenta uma menor variação é no 

pré-escolar, pois em 2001 existiam 125 crianças matriculadas e em 2015 111 crianças. 

De sublinhar que, em 2015 estavam registados 12 jovens no ensino secundário, com 

residência no concelho em explanação. 

 

 

Quadro 15 - N.º de Docentes por Nível de Ensino: 2015-2016 

Fonte: Pordata. DGEEC/MEd - MCTES 

Em comparação com o ano de 2001, houve uma diminuição de 25 docentes a lecionar 

no concelho, sendo que o ano de escolaridade que mais perdeu professores foi o 1.º 

Ciclo do Ensino.  

 

 

 

4 – EMPREGO E DESEMPREGO/ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 

4.1 EMPREGO  

Quadro 16 - População Ativa por Faixa Etária 

Faixa 

Etária 

15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65-74 anos 75 ou mais 

anos 

N.º 200 474 572 704 428 57 6 

Total 2441 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 Pré Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

N.º de Docentes 7 12 10 26 

Total 55 



 
 

Em 2011, o concelho de Monchique apresentava 2441 indivíduos em idade ativa, sendo 

na sua maioria do sexo masculino (1370) . 

 

 

Quadro 17 - População Empregada 

População Monchique Sexo Feminino Sexo Masculino 

Empregada 911 1171 

Fonte: INE, Censos 2011 

  

Monchique, de acordo com os Censos de 2011, apresentava uma taxa de emprego de 

43,4%, a mais baixa a seguir a que foi registada em Aljezur.  

 

Quadro 18 - Taxa de Emprego 

 Concelhos 

Monchique Aljezur Lagoa Lagos Portimão Silves 

Taxa de 

Desemprego 

43.4 42.2 57.8 55 55.7 50.7 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

Quadro 19 - Ganho Médio Mensal dos Trabalhadores por Conta de Outrem a 

Tempo Completo 

 Concelhos 

Monchique Aljezur Lagoa Lagos Portimão Silves 

GMM 750.8 796.1 930 866.9 939.3 876.4 

Fonte: Pordata, 2014 

 

 

4.2 DESEMPREGO 

Quadro 20 - População Desempregada (2014 e 2016) 



 
 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag. Set Out Nov Dez 

2014 310 342 391 345 331 299 301 301 288 301 339 309 

2016 289 290 280 301 262 252 234 240 231 236 257 278 

Fonte: IEFP. Concelhos – Estatísticas Mensais, 2016 

 

O número de desempregados do género masculino, em dezembro de 2016, era de 157 

indivíduos e do género masculino 121. A faixa etária onde é encontrado um maior 

número de indivíduos sem trabalho é a compreendida entre 35-53 anos (133), o nível de 

escolaridade mais propício à situação de ausência de trabalho é o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (71 indivíduos).  

 

Quadro 21 - Taxa de Desemprego 

 Concelhos 

Monchique Aljezur Lagoa Lagos Portimão Silves 

Taxa de 

Desemprego 

14.71 11.97 17.07 15.75 17.23 15.6 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

4.3 ATIVIDADES ECONÓMICAS 

Quadro 22 - Empresas Segundo Ramo de Atividade 

Atividades económicas N.º de Empresas 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 140 

Indústrias extrativas 4 

Indústrias transformadoras 51 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 1 

Construção 52 

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos 175 

Transportes e armazenagem 14 

Alojamento, restauração e similares 88 



 
 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

Quadro 23 - Emprego por Setor de Atividade 

 Monchique Algarve Portugal 

Setor Primário 8.5 3.3 3.1 

Setor Secundário 19.5 16.1 26.5 

Setor Terciário 72 80.6 70.5 

Trabalhadores por conta de 

outrem 

75 77 81.2 

Trabalhadores por conta 

própria isolados 

13.7 8.6 6.6 

Fonte: Pordata. Quadro-resumo: Monchique (Censos 2011) 

Para finalizar, é de indicar que grande parte da população do concelho de Monchique 

procede à exploração de recursos naturais existentes, para a subsistência do seu 

agregado familiar. 

 

Quadro 24 - N.º de Indivíduos Empregados por Setor de Atividade 

Setores Monchique 

Setor Primário 176 

Setor Secundário 406 

Atividades de informação e de comunicação 4 

Atividades imobiliárias 9 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 20 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 60 

Educação 18 

Atividades de saúde humana e apoio social 27 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 30 

Outras atividades de serviços 30 

Total 723 



 
 

Setor Terciário (Social) 615 

Setor Terciário (Económico) 885 

Fonte: INE, Censos 2011 

  

 

 

5 – SAÚDE 

 

 

A UCSP de Monchique oferece: 

 Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados – Sede e Extensões de 

Marmelete e Alferce; 

 Programas de Saúde da UCSP – Saúde do Adulto, Saúde Infantil, Saúde 

Materna, Serviço de Vacinação, Saúde Escolar; 

 Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) com 10 vagas 

contratualizadas para apoio domiciliário, prestando cuidados médicos, de 

enfermagem, de fisioterapia e de apoio social; 

 Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR); 

 Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI)  

 Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI);  

 Sala de Movimento – Operacionalizado pela URAP do ACeS; 

 Serviço Social; 

 Gabinete do Cidadão, que está na dependência do Diretor Executivo. 

 

 

Quadro 25 - N.º de Utentes da UCSP da Freguesia de Monchique 

Utentes Total 

Inscritos 5 561 

Com médico 5 076 

Sem médico 482 

Sem médico por opção 3 

Fonte: UCSP de Monchique, 31/12/2016 

 



 
 

 

Quadro 26 - N.º de Utentes da UCSP da Freguesia de Marmelete 

Utentes Total 

Inscritos 610 

Com médico 575 

Sem médico 35 

Sem médico por opção 0 

Fonte: UCSP de Monchique, 31/12/2016 

 

 

Quadro 27- N.º de Utentes da UCSP da Freguesia de Alferce 

Utentes Total 

Inscritos 232 

Com médico 214 

Sem médico 18 

Sem médico por opção 0 

Fonte: UCSP de Monchique, 31/12/2016 

O facto de não existir serviço de internamento hospitalar, obriga os residentes a se 

deslocarem para os concelhos vizinhos para obter este tipo de serviço.  

O horário de funcionamento da UCSP é das 8.30h às 18.00h e ao fim de semana e 

feriados é das 8:30h até às 14.30h.  

 

 

 

6  - SEGURANÇA 

 
Quadro 28 - Posto da GNR -2015 

 20 Elementos 

19 Guardas 1 Sargento 

Fonte: Direção Geral de Politica de Justiça; Forças e Serviços de Segurança. 

 

 

Quadro 29 - Programas de Prevenção e Proximidade -2015 



 
 

Programas de Prevenção e Proximidade 

Programa Escola Segura 

Programa Apoio 65 – Idosos em Segurança 

Programa Comércio Seguro 

Fonte: Direção Geral de Política de Justiça; Forças e Serviços de Segurança. 

 

 

Quadro 30 - Evolução do Total de Ocorrências Participadas às Forças e Serviços de 

Segurança no Concelho de Monchique (2010-2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Concelho de 

Monchique 

348 363 358 396 417 511 

Freguesia de 

Monchique 

201 193 199 206 237 290 

Freguesia de 

Marmelete 

106 110 110 119 111 190 

Freguesia de Alferce 41 60 49 71 69 31 

Fonte: Direção Geral de Política de Justiça; Forças e Serviços de Segurança. 

  

 

Quadro 31 - Ocorrências Participadas em 2015 

Tipologia N.º Total 

Património 64  

 

141 

Contra a vida em sociedade 39 

Previstos em legislação avulsa 20 

Contra as pessoas 16 

Estado 2 

Fonte: Direção Geral de Política de Justiça; Forças e Serviços de Segurança. 

 

 

 

7 – SEGURANÇA SOCIAL 



 
 

 

7.1 RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 

 

Quadro 32 - N.º de Beneficiários (com processamento) de RSI em 2016 Residentes 

no Concelho de Monchique 

N.º de Beneficiários N.º de Agregados Familiares 

102 75 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, 2016 

  

 

Quadro 33 - N.º de Beneficiários (com processamento) RSI, Residentes no Concelho de 

Monchique por Faixa Etária (2016) 

Escalão Etário N.º de Beneficiários 

< = 18 anos 19 

19 a 24 anos 3 

25 a 34 anos 5 

35 a 44 anos 14 

45 a 54 anos 28 

55 a 64 anos 29 

>= 65 anos 4 

Total 102 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, 2016 

 

 

Quadro 34 - N.º  de Agregados Familiares (com processamento) RSI em 2016, 

Residentes no Concelho de Monchique por Freguesia e Dimensão da Família 

Freguesia de 

Residência 

Dimensão do Agregado 

1 Pessoa 2 Pessoas 3 Pessoas 4 e +Pessoas Total 



 
 

Monchique 4 * * * 7 

Marmelete * * * * 8 

Alferce 44 8 3 5 60 

Total 56 10 3 6 75 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, 2016 

 

 

7.2 PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO DESEMPREGO  

Quadro 35 - Beneficiários de Prestações de Desemprego - 2016 

Concelho Freguesia de 

Residência  

N.º de beneficiários com processamento em 2016 

Subsídio de 

Desemprego 

Subsídio Social de 

Desemprego 

Subsídio Social de 

Desemprego 

Subsequente 

 

 

Monchique 

Alferce 8 * * 

Marmelete 13 * 10 

Monchique 169 17 46 

Total 232 

onte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, 2016 

 

 

7.3 COMPLEMENTO SOLIDÁRIO PARA IDOSOS 

Quadro 36 - Beneficiários de CSI no Concelho de Monchique – 2014/2016 

 Monchique  Marmelete Alferce Total 

2014 252 49 35 336 

2016 2387 490 339 3216 

Fonte: ISS,IP\Gabinete de Planeamento e Estratégia. PI 210.04.2015 Monchique (C.Dist Faro), Sistema de Estatísticas da Segurança 

Social, 2016 

 

 



 
 

7.4 BENEFICIÁRIOS DE PEN SÕES DE INVALIDEZ E VELHICE NOS 
DIFERENTES REGIMES  

Quadro 37 - N.º de Pensionistas Ativos Residentes em Monchique - 2016  

Regime Pensão N.º de Pensionistas dez./16 

 

Regime contributivo 

Pensão de invalidez 103 

Pensão de velhice 1 502 

Pensão de sobrevivência 508 

 

Regime não contributivo 

Pensão de invalidez 34 

Pensão de velhice 46 

Pensão de sobrevivência 0 

Total 2 193 

Fonte: AP 5615 Mapa 1- Estatística anual do total de pensionistas ativos, 2016 

 

 

 

 7.5 ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS E JOVENS 

 

Quadro 38 - Nº de Beneficiários 

Ano N.º de Beneficiários 

2001 623 

2016 370  

Fonte: Pordata,2016 

 

8 - FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

8.1 BANCO ALIMENTAR 



 
 

De acordo com o Relatório de Atividades e Contas da Entreajuda – Banco Alimentar 

Contra a Fome do Algarve no ano de 2016, apoiou 90 instituições, sendo que três estão 

situadas no concelho de Monchique: Santa Casa da Misericórdia de Monchique, Centro 

de Dia de Marmelete e Casa do Povo de Alferce. 

O concelho de Monchique está associado ao concelho de Portimão, sendo que no total 

existem cerca de 415 beneficiários, deste número apenas é considerado 75 beneficiários 

que estão divididos nas instituições supra mencionadas, sendo que é a Santa Casa da 

Misericórdia que tem mais apoio alimentar. 

 

 

Quadro 39 - Apoio Prestado No Ano De 2016 

Instituição Peso Valor em Euros 

Santa Casa da Misericórdia de Monchique 20.318,50 kg 20.665,78 € 

Centro de Dia de Marmelete 10.902,50 kg 11.065,84 € 

Casa do Povo de Alferce 12.666,00 kg 12.845,24 € 

Fonte: Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve 

 

 

Quadro 40 - N.º de Refeições e Cabazes Atribuídos 

 

Nome da Instituição 

Refeições Cabazes 

P. Alm. Lanche Almoço Jantar N.º Dias/ 

Mês 

Famílias Pessoas Das quais 

crianças 

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Monchique 89 89 105 105 30 0 0 0 

Centro de Dia de 

Marmelete 24 24 36 24 30 13 28 9 

Casa do Povo de 

Alferce 19 19 53 0 20 0 0 0 

Fonte: Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, maio 2017 

 

 

8.2  GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE MONC HIQUE 

Quadro 41 - Resultados do GIP de Monchique -2016 



 
 

Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, 

oportunidades de emprego e de formação, programas comunitários de apoio à 

mobilidade no emprego ou na formação 

1492 Utentes 

Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude 

empreendedora 

404 Utentes 

Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego 53 Encaminhamentos 

Receção e registo de ofertas de emprego 10 Ofertas 

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego 411 Utentes 

Colocação de desempregados em ofertas de emprego 21 Utentes 

Fonte: GIP de Monchique, 2017 

  

 

8.3  CAFC –  CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA E À COMUNIDADE  

Gráfico 1 – Crianças Acompanhadas pelo CAFC no Ano Letivo 2015/2016

 

Fonte: Centro de Apoio à Família e à Criança 

 

9 - ASSOCIATIVISMOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 

(7) 
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Psicologia (10) 

Terapia da Fala 

(18) 

Psicomotricidade 

(7) 



 
 

 

9.1  NA FREGUESIA DE ALFERCE: 

 Associação da Casa do Povo de Alferce; 

 Associação de Caça e Pesca de Alferce; 

 ASCA – Associação Social e cultural de Alferce. 

 

9.2  NA FREGUESIA DE MARMELETE: 

 Clube de Caça e Pesca do Moinho do Corieno; 

 Clube de Caçadores de Marmelete; 

 Casa do Povo de Marmelete; 

 Centro de Dia de Marmelete 

 Clube “Os amigos da Floresta – O pulmão do Algarve”; 

 Marmelete Aventura Clube; 

 Gruama – Associação de Amigos de Marmelete. 

 

9.3  NA FREGUESIA DE MONCHIQUE: 

 ADAC – Arte Divina Associação Cultural; 

 Associação Cultural POSTIGO; 

 Associação Cultural e Recreativa de Monchique; 

 Associação de Caça e Pesca “Os Monchiqueiros”; 

 Clube Desportivo e Cultural da Nave; 

 Clube Recreativo Monchiquense; 

 Grujuca - Grupo Juvenil de Casais; 

 Grupo de dinamização cultural “O Monchiqueiro”; 

 Memo – Associação Cultural; 

 Monchique Montanha Clube; 

 Associação Guias de Portugal; 

 Moto Clube Motards da Serra de Monchique; 

 Academia de Karaté de Monchique; 

 Badminton Clube de Monchique; 

 Clube de BTT; 

 Juventude Desportiva Monchiquense; 

 Associação A Nossa Terra; 



 
 

 Associação dos Bombeiros Voluntários de Monchique; 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de 

Monchique; 

 Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 383 Monchique 

 Clube 2cv “Os marafados”; 

 Danciarte; 

 Grupo Caça e Pesca de Monchique; 

 IPEM – Instituto Português de Ecologia de Monchique. 
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ANEXO II: ANÁLISE PROCESSUAL 2013 – 2014 – 2015 – 2016 

 

Quadro 42 - Evolução Do Fluxo Processual Na CPCJ De Monchique 

 

 2013 2014 2015 2016 

Processos 24 32 57 57 

Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 

 

 

Quadro 43 - N.º De Processos Transitados Por Ano 

 

2013 2014 2015 2016 

0 17 25 23 

Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 

 

 

Gráfico 2 – Processos  por Naturalidade 2014-2016 

 

 

 

Quadro 44 - Entidades Sinalizadoras 

59% 
19% 

23% 

 % Monchique % Outras Localidades % Outros Países 

Entidades Sinalizadoras 2013 2014 2015 2016 



 
 

Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 

 

 

Quadro 45 - Problemática sinalizada por escalão etário/sexo 

 

Escalão 

Etário 

Problemáticas 2013 2014 2015 2016 

0-2 

M F M F M F M F 

Exposição a comportamentos que comprometem o 

desenvolvimento da criança 
- - - - - 1 1 - 

Falta de supervisão e acompanhamento familiar 1 - - - - - - - 

Outras situações de perigo - - - 1 - - - - 

Violência doméstica - - - - 1 - - - 

3-5 

Exposição a comportamentos que comprometem o 

desenvolvimento da criança 
1 - - - - - - - 

Violência doméstica - - - 2 - - - 2 

6-8 

Abandono escolar 1 1 - - 1 2 - - 

A criança está abandonada ou entregue a si própria - - - - - - 1 - 

Exposição a comportamentos que comprometem o 

desenvolvimento da criança 
1 2 - - 4 1 - - 

Falta de supervisão e acompanhamento familiar 2 - 1 - - - - - 

MT: ofensa física por castigo corporal - - - - 1 - - - 

Outras situações de perigo - - 1 - 1 - - - 

Violência doméstica - - 1 - - - 1 - 

9-10 

Abandono escolar    - 1 1 - - 

Exposição a comportamentos que comprometem o 

desenvolvimento da criança 
- - 1 - - - - - 

Negligência - - - - - 1 - - 

Ofensa física por castigo corporal - - - - 1 - - - 

Violência doméstica - - - - - - 1 - 

 

 

Abandono escolar - - - - 1 1   

Absentismo escolar - - - - 1 -   

Autarquia - - 5 - 

Autoridade Policial 1 4 4 19 

CPCJ 9 3 5 11 

EMAT - - - - 

Estabelecimento de Ensino 10 - 13 3 

Estabelecimento de Saúde 1 1 - - 

Familiares 1 2 - - 

IPSS - - - - 

Mãe - - - - 

Ministério Público - - - - 

NACJR 1 - - - 

Pai 1 - - - 

Projetos - 2 - - 

Projetos Comunitários - - 5 - 

Próprio - - - - 

Serviços de Segurança Social - - - - 

Tribunal - 1 - - 

Vizinhos e Particulares - 2 - 1 

Transitados - 17 25 23 



 
 

 

 

 

 

 

 

11-14 

Abuso sexual - - - 1 - -   

A criança/jovem assume comportamentos que 

comprometem o seu desenvolvimento 
- - - - - 1 4 - 

Exposição a comportamentos que comprometem o 

desenvolvimento da criança 
1 - - 1 - - - - 

Falta de supervisão e acompanhamento familiar - - - 1 - - - 1 

MT: ofensa física por castigo corporal - - -  1 - - - 

Mau trato psicológico ou indiferença afetiva - - - - - 1 - - 

Mendicidade - - - 1 - - - - 

Negligência - - -  1 - - 1 

Outras situações de perigo - - - 1 - - - 1 

Privação de relações afetivas e de contactos sociais - - - - - 1 - - 

Violência doméstica - - 1 - - - 3 1 

 

 

 

 

 

15-17 

Abandono escolar - - - - - 1 - - 

Absentismo escolar - - - - 3 - - - 

A criança/jovem assume comportamentos que 

comprometem o seu desenvolvimento 
- - - - - - 4 4 

Comportamentos graves antissociais  - - - - - - 1 - 

Falta de supervisão e acompanhamento familiar - - - - 1 - - - 

Negligência - - - - - - - 1 

Outras situações de perigo       - 1 

Prática de facto qualificado pela lei penal - - 1 - - - - - 

Violência doméstica - - 1 - - - 1 2 
Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 

 

 

Quadro 46 - Problemática Sinalizada – Visão Global 

 

0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 Total 

 Problemáticas M F M F M F M F M F M F M F Total 

Abandono escolar         2 3 1 1 1 1 0 1 4 6 10 

Absentismo escolar                 1 0 3 0 4 0 4 

Abuso sexual                 0 1     0 1 1 

A criança/jovem assume 

comportamentos que comprometem o 

seu desenvolvimento 

                4 1 4 4 8 5 13 

A criança está abandonada ou 

entregue a si própria 

        1 0             1 0 1 

Exposição a comportamentos que 

comprometem o desenvolvimento da 

criança 

1 1 1 0 5 3 1 0 1 1     9 5 14 

Comportamentos graves anti-sociais                     1 0 1 0 1 

Falta de supervisão e 

acompanhamento familiar 

1 0     3 0     0 2 1 0 5 2 7 

MT: ofensa física por castigo corporal         1 0     1 0     2 0 2 

Mau trato psicológico ou indiferença 

afetiva 

                0 1     0 1 1 

Mendicidade                 0 1     0 1 1 



 
 

Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 

 

 

Quadro 47 - Problemática Sinalizada – Visão Global Em Percentagem 

 

Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 

 

 

Quadro 49 - Problemática Diagnosticada Por Escalão Etário/Sexo 

Negligência             0 1 1 1 0 1 1 3 4 

Outras situações de perigo 0 1     2 0     0 2 0 1 2 4 6 

Ofensa física por castigo corporal             1 0         1 0 1 

Privação de relações afetivas e de 

contactos sociais 

                0 1     0 1 1 

Prática de facto qualificado pela lei 

penal 

                    1 0 1 0 1 

Violência doméstica 1 0 0 4 2 0 1 0 4 1 2 2 10 7 17 

Total 3 2 1 4 16 6 4 2 13 13 12 9 49 36 85 

Problemáticas M F 
Total 

% 

Total % 

Cumulativo 

Total 

Cumulativo 

Violência doméstica 10 7 20% 20% 95% 

Exposição a comportamentos que comprometem o desenvolvimento da criança 9 5 16% 36% 75% 

A criança/jovem assume comportamentos que comprometem o seu 

desenvolvimento 8 5 15% 52% 59% 

Abandono escolar 4 6 12% 64% 44% 

Falta de supervisão e acompanhamento familiar 5 2 8% 72% 32% 

Outras situações de perigo 2 4 7% 79% 24% 

Negligência 1 3 5% 84% 16% 

Absentismo escolar 4 0 5% 88% 12% 

Maus Tratos: ofensa física por castigo corporal 2 0 2% 91% 7% 

Abuso sexual 0 1 1% 92% 5% 

Mau trato psicológico ou indiferença afetiva 0 1 1% 93% 4% 

Mendicidade 0 1 1% 94% 2% 

Privação de relações afetivas e de contactos sociais 0 1 1% 95% 1% 

A criança está abandonada ou entregue a si própria 1 0 1% 96% 5% 

Comportamentos graves anti-sociais 1 0 1% 98% 4% 

Ofensa física por castigo corporal 1 0 1% 99% 2% 

Prática de facto qualificado pela lei penal 1 0 1% 100% 1% 

Escalão 

Etário 

Problemática diagnosticada 2013 2014 2015 2016 

M F M F M F M F 



 
 

Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 

 

 

Quadro 50 - Problemática Diagnosticada – 2013/2016 

 

 

0-2 

NEG: Negligência - - - 1 - 1 - 1 

NEG: ao nível da saúde - - - 1 - 1 - - 

NEG: ao nível psicoafectivo - - - 1 - 1 - - 

NEG: Falta de supervisão e acompanhamento familiar 1 - 1 - - - - - 

3-5 

Exposição a comportamentos que comprometem o desenvolvimento da 

criança 
1 - 1 - - - 1 - 

Mau trato físico - - - - - - 1 1 

Negligência - - 1 - 1 - 1 - 

NEG: ao nível da saúde - - 1 - 1 - - - 

NEG: ao nível psicoafectivo - - 1 - 1 - - - 

NEG: Falta de supervisão e acompanhamento familiar - - - - 1 - - - 

Violência doméstica - - - - - - 1 1 

 

 

 

6-8 

Abandono escolar 1 1 - 1 1 1 1 1 

A criança está abandonada ou entregue a si própria - - - - - - 1 - 

Exposição a comportamentos que comprometem o desenvolvimento da 

criança 
1 2 1 - 1 - 1 - 

Mau trato psicológico ou indiferença afetiva - - - - 1 - - - 

Negligência - - 1 - 1 - - - 

NEG: Falta de supervisão e acompanhamento familiar 2 - 1 - 1 - - - 

Violência doméstica - - - - 1 - - - 

9-10 

Abandono escolar - - 1 - 1 1 - 2 

Exposição a comportamentos que comprometem o desenvolvimento da 

criança 
- - - 2 1 1 - - 

Mau trato psicológico ou indiferença afetiva - - - - - - 1 - 

Negligência - - - 1 - 1 1 - 

NEG: ao nível da saúde - - - 1 - 1 - - 

NEG: ao nível psicoafectivo - - - 1 1 1 - - 

NEG: Falta de supervisão e acompanhamento familiar - - 1 - - - - - 

Violência doméstica - - - - - - 1 - 

 

 

 

 

 

11-14 

Abandono escolar - - - - 1 1 2 1 

Abuso sexual   - - - 1 - - 

A criança/jovem assume comportamentos que comprometem o seu 

desenvolvimento 
- - - - - - - 1 

Exposição a comportamentos que comprometem o desenvolvimento da 

criança 
1 - 1 - 1 - - - 

Mau trato psicológico ou indiferença afetiva - - - - - 2 - 2 

Negligência - - 1 1 1 1 - 1 

NEG: ao nível da saúde - - 1 - 1 - - - 

NEG: ao nível psicoafectivo - - 1 - 1 - 1 - 

NEG: Falta de supervisão e acompanhamento familiar - - - - 1 1 - - 

15-17 

Abandono escolar - - - - - 1 - 1 

A criança/jovem assume comportamentos que comprometem o seu 

desenvolvimento 
- - - - - - 1 1 

Comportamentos graves antissociais - - - - - - 1 - 

Exposição a comportamentos que comprometem o desenvolvimento da 

criança 
- - - - - - 1 - 

Falta de supervisão e acompanhamento familiar - - - - - - 1 1 

Negligência - - 1 - 1 - - - 

NEG: ao nível da saúde - - 1 - 1 - - - 

NEG: ao nível psicoafectivo - - 1 - 1 - - - 

NEG: face a comportamentos da criança/jovem - - - - 1 - - - 



 
 

Problemática diagnosticada M F Total 

A criança está abandonada ou entregue a si própria 1 0 1 

A criança/jovem assume comportamentos que comprometem o seu 

desenvolvimento 

1 2 3 

Abandono escolar 8 11 19 

Abuso sexual 0 1 1 

Comportamentos graves antissociais 1 0 1 

Exposição a comportamentos que comprometem o desenvolvimento da 

criança 

12 5 17 

Falta de supervisão e acompanhamento familiar 1 1 2 

Mau trato físico 1 1 2 

Mau trato psicológico ou indiferença afetiva 2 4 6 

NEG: ao nível da saúde 6 4 10 

NEG: ao nível psicoafectivo 8 4 12 

NEG: face a comportamentos da criança/jovem 1 0 1 

NEG: Falta de supervisão e acompanhamento familiar 9 1 10 

NEG: Negligência 10 8 18 

Violência doméstica 3 1 4 

Total 64 43 107 

Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 

 

 

Quadro 51 - Problemática Diagnosticada – 2013/2016 em Percentagem 

 

Problemática diagnosticada M F Total Total % 

Abandono escolar 8 11 19 18% 

NEG: Negligência 10 8 18 17% 

Exposição a comportamentos que comprometem o desenvolvimento da criança 12 5 17 16% 

NEG: ao nível psicoafectivo 8 4 12 11% 

NEG: ao nível da saúde 6 4 10 9% 

NEG: Falta de supervisão e acompanhamento familiar 9 1 10 9% 

Mau trato psicológico ou indiferença afetiva 2 4 6 6% 

Violência doméstica 3 1 4 4% 

A criança/jovem assume comportamentos que comprometem o seu 

desenvolvimento 1 2 3 3% 

Falta de supervisão e acompanhamento familiar 1 1 2 2% 

Mau trato físico 1 1 2 2% 

Abuso sexual 0 1 1 1% 

A criança está abandonada ou entregue a si própria 1 0 1 1% 

Comportamentos graves antissociais 1 0 1 1% 

NEG: face a comportamentos da criança/jovem 1 0 1 1% 
Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 



 
 

 

 

Quadro 52 - Medidas de Promoção e Proteção 

 

Escalão 

Etário 

Medidas de promoção e 

proteção 

2013 2014 2015 2016  

Total M F M F M F M F 

0-2 Apoio Junto dos Pais 1 - 1 - - - 1 1 4 

3-5 Apoio Junto dos Pais 1 - 1 - 1 - - - 3 

6-8 Acolhimento Residencial - 1 - - - - - - 1 

Apoio Junto dos Pais 4 2 3 1 6 1 3 1 21 

9-10 Acolhimento Residencial - - - 1 - 1 - - 2 

Apoio Junto dos Pais - - 2 2 3 2 3 2 14 

11-14 Apoio Junto de Outro Familiar  1 - 1 - 1 - - - 3 

Apoio Junto dos Pais - - - 1 2 6 3 5 17 

15-17 

Acolhimento Residencial - - - - - - 1 - 1 

Apoio Junto de Outro Familiar - - - - - - 1 - 1 

Apoio Junto dos Pais - - - - 1 1 3 3 8 

Total  7 3 8 5 14 11 15 12 75 
Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 

 

 

Quadro 53 - Medidas de Promoção e Proteção Aplicadas 2013/2016 

 

Medidas de promoção e proteção 

N.º de 

processos 

Acolhimento Residencial 4 

Apoio Junto de Outro Familiar 4 

Apoio Junto dos Pais 67 

Total 75 
Fonte: Relatórios Anuais da CPCJ de Monchique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III: WORLD CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegria 

Luz 

Jovialidade 



 
 

1 - CRIANÇAS (9-14 ANOS) 

 

Mesa 1 

O que é a CPCJ / Para que serve a CPCJ 

 

“Grupo que ajuda os jovens e as crianças.” 

“Protegem as crianças e jovens.” 

“Ajudam com os problemas das famílias.” 

“Problemas: violência doméstica, droga e bebida, pedofilia, dificuldades económicas.” 

“Ajudam e apoiam os jovens.” 

“Serve para parar a violência e dar condições ás crianças que não têm comida, abrigo, pessoas que as 

amam e que têm famílias que as tratam mal.” 

“Serve para parar o bullying.” 

“Serve para ajudar a comunidade.” 

“Ajuda os jovens com problemas psicológicos.” 

“Protege de pais maus.” 

“Protege as crianças dos maus tratos.” 

“Quando chegam maltratados às escolas.” 

“Ajuda a corrigir maus hábitos nos jovens.” 

“Quando há queixas, a CPCJ investiga e quando é grave, atua.” 

“Retirar aos Pais quando não têm condições de higiene.” 

“Retira as crianças aos pais depois destes não acatarem os conselhos e isso é bom.” 

“Tem uma base de dados governamental.” 

“Os problemas nas famílias têm a ver com envolvimento com drogas, com bebida e tudo isso pode causar 

violência doméstica.” 

“Na nossa opinião a CPCJ é uma Comissão positiva porque ajuda as pessoas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mesa 2 

Ameaças / Riscos e Perigos 

 

“Tabaco”  

“Drogas” 

“Álcool” 

“Agora estou a dizer na questão dos pais, os pais serem bêbados” 

Problemas familiares, “discussões entre os pais” 

“Os pais podem discutir e a criança pode fugir dos gritos” 

“Violência doméstica” 

“Violência psicológica” 

“Maus tratos psicológicos” 

“Maus tratos físicos” 

“Trabalho infantil” 

“Abandonar crianças” 

“Pedofilia” 

“Crianças ameaçadas pelos pais ou pelos amigos” 

“Os pais podem lhes bater com a colher de pau” 

“Se as pessoas sofrerem traumas na infância vão ficar marcadas para o resto da vida, mudando o seu 

comportamento” 

“Uma criança ou jovem deixar-se influenciar negativamente” 

“Abusos sexuais contra as crianças” 

Os maus tratos físicos e psicológicos acontecem de “adulto para adulto”, de “adulto para criança” e de 

“criança para criança” 

“Bullying” 

“Assaltos” 

“Andarem sozinhos nas ruas” 

“Deixar crianças sozinhas em sítios públicos” 

“Raptos” 

“Outras crianças discordaram e disseram que não é um risco andarem sozinhas na rua porque toda a gente 

se conhece” 

“Monchique não é um sítio que tenha muitas coisas perigosas. Monchique é um sítio quieto comparado 

com outros sítios. Por exemplo, uma criança sozinha na rua haveria sempre alguém que a levaria a casa” 

“O facto de ser uma terra calma outras pessoas podem aproveitar este fator e «atacar»” 

“Há também muito maluco em Monchique” 

“Pessoas com problemas mentais andam sozinhas na rua” 

Baby-sister de confiança ou não – o perigo em que as crianças podem estar 

“Monchique é tipo calmo, não é como Portimão” 



 
 

“A GNR devia dar mais importância a quem consome drogas” 

“A GNR devia ver a segurança nas passadeiras” 

“As crianças dizerem uma às outras que existe a «Maria Sangrenta» e «Charlie e Charlie»” 

“Perigos na internet” 

Redes sociais: “Crianças fingem ter outra idade e fingem ser outras pessoas”; “Crianças passam muito 

tempo na internet em contacto com pessoas que desconhecem” 

“Eu vi um vídeo que a GNR fez em que há vídeos sexuais que são feitos e depois publicados na internet” 

“Piratas informáticos” 

“Os hackers da internet, eles acedem à base de dados” 

“O perigo da câmara do computador ou do telemóvel” 

“Falta de cuidado com o que publicam nas redes sociais” 

“Encontros no Facebook e nos jogos” 

“Jogos que pedem os e-mails” 

“Jogo do Pokémon” 

“Más condições na habitação” 

“Casas em risco de cair” 

“O bicho do pinheiro” 

“Cães abandonados na vila” 

“Produtos de limpeza ao alcance das crianças” 

“Facas de cozinha ao alcance das crianças” 

“Ir a casa dos avós e há o fogo, os machados, uma serra, e uma motosserra ao alcance das crianças” 

“Medicamentos ao alcance das crianças” 

“Fogos florestais” 

“O afogamento na piscina, é rápido e silencioso” 

“Algumas árvores em risco de cair” 

“Estradas sem proteção de lado” 

“Animais selvagens” 

“Plantas venenosas, por exemplo, os fungos que são os cogumelos” 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mesa 3 

Fatores de Proteção Existentes no Concelho de Monchique 

 

“CPCJ” 

GNR. “A polícia protege as crianças em Monchique” 

“Bombeiros” 

“Câmara Municipal” 

“Junta de Freguesia” 

“Centro de Saúde” 

Escola. 

“Os professores”; “As escolas já melhoraram a segurança”; “Em São Roque melhoraram a entrada e saída 

de crianças”; “Portão fechado, as crianças só saem se o pai ou mãe vier buscar.”; “Têm camaras de filmar 

para segurança.” 

“Associação de pais” 

“Escola Segura” 

Família (irmãos, tios, avós…): “ A família protege e alerta os Jovens para os riscos” 

Amigos. 

“Os amigos acabam por influenciar”; “O amigo diz ao outro: vê lá não bebas mais se não a policia ainda 

te apanha” 

“Ciclistas” 

“Bombas de Gasolina” 

“Farmácias” 

“Lojas” 

“Caixa Geral de Depósitos” 

“Os líderes de Monchique” 

“Varredores das ruas” 

Vizinhos 

“Vizinhos são bons amigos, olham por nós.” 

“Imigrantes” 

“Qualquer pessoa ajuda qualquer pessoa.” 

“Uma pessoa a bater noutra, as pessoas que vejam vão proteger” 

“Somos todos amigos” 

“No geral é uma comunidade segura.” 

“Sentimo-nos seguros e com Liberdade, em Portimão não podia sair como aqui.” 

“Há sempre pessoas na rua, há sempre sítios onde está gente.” 

“Animais de estimação” 



 
 

Lar de idosos 

“ Cuidam das pessoas doentes que têm dificuldades e algumas em cadeira de rodas, ajudam os doentes…” 

Santa Casa 

“Fornecem alimentação a famílias carenciadas” 

“Centro de Dia” 

“Supermercados e cafés” 

“GIPS” 

“Escuteiros” 

“Guias” 

“Paróquia” 

“Karaté” 

“Catequese” 

“Grupo de jovens” 

“Guarda Florestal” 

“Proteção Civil” 

“Força Aérea” 

“Biblioteca” 

“Jornal de Monchique” 

Futebol 

“O miester espera sempre que os pais nos venham buscar” 

“Correios” 

“Rádio” 

“Estradas” 

“Infraestruturas” 

“112” 

“A nossa casa.” 

“Comunidade pequena, logo mais segura, a liberdade que temos porque não há zonas onde não haja uma 

pessoa.” 

“Monchique é um lugar mais pequeno.” 

“Temos espaços seguros.” 

“Há sempre velhotes que nos veem (…)” 

“Atividades extracurriculares” 

“Transportes existentes para transportar as crianças e jovens” 

“Piscinas exteriores gratuitas no verão” 

“Férias Desportivas” 

“Devia haver mais reuniões com jovens para os alertar para os riscos” 

“Deviam existir mais espaços para os jovens passarem o tempo” 



 
 

“Devia haver espaços onde os jovens estivessem seguros e em vigilância.” 

“Devia haver mais visitas para jovens e crianças e não só para os idosos.” 

 

Mesa 4 

O que podemos fazer para tornar a nossa comunidade mais protetora? 

 

“Reforçar a segurança dos sítios e lugares” 

“Mais vigilância” 

“Mais polícias para haver menos crimes” 

“Mais patrulhas” 

“A polícia podia ser mais rápida a atuar” 

“Criar um posto para a PSP” 

“Meios de videovigilância” 

“Mais cuidado ao andar nas ruas (a pé ou de carro)” 

“Monchique é uma comunidade mais protetora” 

“Comunidade pequena, todos se conhecem, por um lado pode ser protetor, mas por outro lado também 

pode ser prejudicial” 

“Os colegas serem melhores uns para os outros” 

“Maior apoio financeiro a quem necessita” 

“Mais apoio e proteção para pessoas com problemas mentais” 

“Melhorar os lares” 

“Criar mais atividades para crianças e jovens” 

“Criar mais eventos e mais iniciativas como estas para jovens e adultos” 

“Mais eventos e palestras à comunidade sobre segurança” 

“Mais palestras de sensibilização para crianças e adultos” 

“Mais palestras como a crença, o racismo” 

“Mudar as mentalidades, ou seja, aceitar as pessoas tal e qual como elas são” 

“Formações para as famílias” 

“Responsabilidade pelos filhos” 

“Mais atividades desportivas” 

“Fazer uma excursão com os jovens” 

“Criar mais um espaço para os jovens passarem o tempo” 

“Divulgar serviços que podem proteger a comunidade” 



 
 

“Não poluir o ambiente” 

“Criar mais edifícios para viver” 

“Proteger a saúde dos cidadãos” 

 

Mesa 5 

O que são os Direitos das Crianças? 

 

“É uma lei que deve ser cumprida por toda a gente” 

“O que é obrigatório as crianças terem” 

“O que nós temos direito” 

 

Quais os Direitos das Crianças que conheces? 

 

“Comer uma alimentação saudável” 

“Dormir” 

“As necessidades básicas satisfeitas” 

“Ir à escola” 

“Ter uma boa educação” 

“Poder fazer desporto” 

“As crianças devem ser bem tratadas e não serem agredidas” 

“Todas as pessoas devem ser livres e as crianças também” 

“Ter pessoas que gostem delas” 

“Ter um nome” 

“Ter uma família que as ame e amigos” 

“Não ser diferenciada pela cor, dinheiro, aspeto, inteligência, pelas notas escolares, pelas opções de 

alimentação” 

“Brincar” 

“Ter uma casa com condições” 

“Uma nacionalidade” 

“Ser feliz” 

“Direito à saúde” 

“À opinião” 

 



 
 

Achas que os Direitos das Crianças são respeitados? 

 

“Os adultos não nos ouvem mas querem que nós os oiçamos” 

“Não são muito respeitados, quando os pais batem nas crianças, bullying, abusos sexuais” 

“Há famílias que não apoiam as crianças” 

“Depende dos países e dos continentes, nos países não desenvolvidos e em desenvolvimento existem 

problemas” 

“Na nossa comunidade os direitos das crianças são respeitados, contudo os jovens estão a ser postos de 

lado em relação dos idosos e podia melhorar-se os meios de transporte para fora de Monchique e a 

alimentação na escola” 

 

Porquê? 

 

“Há crianças que sofrem traumas” 

“Quando as famílias que têm dificuldades económicas e mentais, vícios e divórcios” 

“O machismo e a religião podem levar as pessoas a não respeitarem os direitos das crianças” 

 

 

1.1 SÍNTESE 

 

Na mesa 1 com as questões “O que é a CPCJ/Para que serve a CPCJ?”, todas as 

crianças manifestaram ter noção do que é a CPCJ, mas à semelhança do World Café 

com os jovens, também estes tiveram muita dificuldade com o significado da sigla. 

Nesta sessão do World Café a diferença de idades era mais evidente, no entanto a 

qualidade da participação, o conhecimento e análise realizada às questões em causa não 

ficou diminuída por essa diferença. 

Nos mais velhos a opinião é de que não têm de ser os mesmos a denunciar os casos que 

conhecem, mas sim as pessoas envolvidas. Foi igualmente notada a existência do 

estigma em volta das expressões “Fazer queixa” e “Denunciar”. 

As dificuldades económicas foi uma das problemáticas mais mencionadas. 

Na mesa 2, sob o tema “Ameaças / Riscos e Perigos”, as situações mais referidas foram 

as seguintes: em dois grupos de discussão foi mencionado o tabaco, os perigos na 



 
 

internet, o facto das crianças andarem sozinhas nas ruas e crianças ameaçadas pelos pais 

ou pelos amigos. 

Três grupos referiram: drogas, álcool, violência doméstica, maus tratos psicológicos e 

maus tratos físicos. 

O Bullying foi a situação mais mencionada, tendo sido falada em quatro grupos de 

trabalho. 

Outras situações citadas são questões reais que os mesmos enfrentam no dia-a-dia ao 

nível familiar, comunitário e informático. De facto são perigos nomeados mas não 

identificados por todos os grupos. 

Na mesa 3, com o tema “Fatores de proteção existentes no concelho de Monchique”, a 

CPCJ é apontada pela maioria como uma entidade protetora, tal como a GNR, tendo 

ainda a consciência, das diversas entidades que trabalham em prol do seu bem-estar e 

segurança. 

No geral, a ideia transmitida é a de que o meio onde vivem, é um meio protetor. No 

entanto, foram apontadas algumas lacunas, nomeadamente na forma como as crianças e 

os jovens ocupam os seus tempos livres, exprimindo a necessidade da criação de mais 

espaços seguros e com vigilância. 

Na mesa 4, com a questão “O que podemos fazer para tornar a nossa comunidade mais 

protetora?”, as crianças entenderam que o facto de pertencerem a uma comunidade 

pequena, contribui para que todos se conheçam, havendo assim uma maior proximidade, 

dando-lhes uma sensação de proteção e segurança. 

No entanto, referem que é necessário haver uma proteção e atuação mais rápida e eficaz 

por parte das autoridades.  

Referem-se à importância de existirem palestras, sensibilizações ou uma disciplina em 

contexto escolar (intitulada por alguns jovens como “Nós somo todos iguais”) que 

fomente o respeito pelo outro, a aceitação da pessoa na sua totalidade, ou seja “aceitar 

as pessoas tal e qual como elas são”.  

Mencionaram ainda a importância da realização de ações de promoção de competências 

parentais. 



 
 

Na mesa 5, com o tema “O que são os direitos da criança/Quais os direitos das crianças 

que conheces/Achas que os direitos das crianças são respeitados/Porquê?”, constatou-se 

que as crianças têm, de uma forma geral, noção dos seus direitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 - JOVENS (15-21 ANOS) 

 

Mesa 1 

O que é a CPCJ / Para que serve a CPCJ? 

  

“Proteção de crianças e jovens e certificação de que recebem as condições necessárias ao seu desenvolvimento 

normal.” 

“Intervenção.” 

“Atuação.” 

“Uma proteção.” 

“Diagnóstico.” 

“Equipas especializadas.” 

“Apoiar e proteger.” 

“Tem que conhecer os casos e fazer um diagnóstico antes de intervir.” 

“Serve para nos ajudar em casos necessários (violência em casa, violência no namoro, abusos e drogas).” 

“A Comissão garante aos jovens uma vida mais estável e com melhores condições.” 

“Serve para verificar se os direitos das crianças estão a ser respeitados.” 

“Atua em crianças em risco.” 

“Serve para intervir em situações de trabalho infantil” 

“Identifica e trabalha nos problemas dos jovens.” 

“Retira crianças a famílias que as maltratam.” 

“Serve para ajudar crianças e jovens que não têm condições básicas em casa, que têm problemas na escola como 

muitas faltas ou sofrem de bullying.” 

“Vai às escolas alertar os jovens sobre os perigos que ocorrem, nomeadamente com a internet.” 

“A maior parte dos jovens não sabe que existe.” 

“Ainda não há o hábito de pedir ajuda.” 

“As crianças e jovens em risco por vezes não recorrem à CPCJ.” 

“As pessoas não denunciam casos por não quererem ter a ver com isso, ou por pensarem que se vão meter num 

problema.” 

“As pessoas encarregam outras para resolver/denunciar a situação.” 

“Por vezes uma criança até recorre a alguém, mas muitas vezes não ligam pensando que está a mentir. Não 

acreditam no que a criança diz.” 

“Somos a favor da existência da comissão.” 

“O facto de existir transmite-nos confiança. Sabemos que se precisarmos podemos pedir ajuda.” 

 

 



 
 

Mesa 2 

Ameaças / Riscos e Perigos 

 

“Droga.” 

“A droga, o álcool e o tabaco já entram na escola.” 

“As bebidas, as drogas e o tabaco «estão à mão de semear».” 

“Álcool e drogas: «Não era tão normal como tem sido agora».” 

“Os alunos usufruem do Espaço Internet, no entanto, a área exterior proporciona situações que os põem em 

risco ou em perigo. Álcool, tabaco e drogas.” 

“Os professores sentem o cheiro a tabaco nas crianças e não atuam, quer junto das crianças, quer junto dos 

pais.” 

“As pessoas que estão associadas à droga e que os jovens desconhecem.” 

“Cada vez é mais fácil o acesso às drogas e cada vez é em idade mais precoce.” 

“Fácil acesso ao álcool e ao tabaco. Prevalece a regra: «compra o mais velho para o mais novo».” 

“Consumo de álcool: «há muitos pais que produzem bebidas alcoólicas e consequentemente os jovens têm um 

acesso facilitado às bebidas».” 

“Os pais dizem aos filhos com 14 anos: «toma lá uma cervejinha», «bebe um copinho de aguardente» ou, 

«molha só o dedo».” 

“A despreocupação dos pais.” 

“Há pais que não estão atentos, não dão limites.” 

“Os pais não querem acreditar que o filho faça determinadas coisas – preferem ignorar.” 

“Os adultos sabem, mas não atuam – vendem na mesma as bebidas alcoólicas, tabaco e outras coisas.” 

“Não há controlo nas vendas antes dos 18 anos – os vendedores não questionam e não se preocupam.” 

“Crianças cada vez mais novas saem com outras da mesma idade e querem sair à noite. Os pais não 

conseguem controlar.” 

“Se não houver uma boa relação em casa, se os pais tiverem problemas, os filhos refletem-nos, e não só em 

casa, como na escola e em todos os locais que frequentam.” 

“As crianças ficam revoltadas e tentam chamar a atenção.” 

“O facto de terem muitas atividades é positivo numa fase inicial da adolescência pois ajuda-os a ganhar 

responsabilidade. No entanto, o excesso de atividades por vezes não é positivo pois não passam tempo 

suficiente em casa com a família. Os pais também estão sobrecarregados com o trabalho.” 

“Há pouca variedade nas atividades para os jovens e faltam atividades interessantes como esta, por exemplo.” 

“A publicidade/divulgação de atividades interessantes como esta é mal feita, os cartazes não funcionam. 

Devia ser feita através da internet/Facebook.” 

“Há jovens que não se ocupam. Há sedentarismo.” 

“Quando as crianças saem da escola sem os pais saberem.” 

“Os sinais de trânsito não funcionam e há falta de passadeiras.” 

“Catástrofes naturais: «as crianças/jovens podem ficar em perigo devido a derrocadas, desabamentos, 

enxurradas (…)»” 

“Falta de contacto com crianças da sua faixa etária.” 

“Má alimentação e desconhecimento do que é uma boa alimentação.” 



 
 

“Não há um espaço de lazer ao ar livre para passear e/ou fazer exercício físico.” 

“O território é muito extenso não havendo sinalização correta.” 

“Os jovens andam à noite pelo concelho, pela serra e é perigoso por causa dos javalis.” 

“Os bichos do pinheiro.” 

“A gravidez na adolescência e outros assuntos ainda são considerados tabus «devia haver mais informação».” 

“Meio pequeno: alunos que chumbam, tornam-se populares, vão por maus caminhos e influenciam os outros 

jovens.” 

“As crianças e os jovens são facilmente influenciáveis pelos mais velhos: «o perigo é verem os outros 

fazerem e fazem o mesmo. Dizem como será? Devíamos experimentar.»” 

“Abandono escolar: falta de empenho.” 

“Os alunos optam por vias de ensino mais facilitadas para «se verem livres mais cedo da escola, como é o 

caso do VOC. (ensino vocacional) e às vezes nem isso aproveitam.” 

“Os meios de comunicação são mais acessíveis.” 

“A internet.” 

“Hoje o acesso a novas tecnologias é mais fácil (telemóvel, tablet, computador).” 

“Alguns pais conseguem dizer NÃO aos filhos, mas a maioria não diz NÃO e são permissivos.” 

“Más companhias/más influências/maus caminhos.” 

“O perigo da frase «Vamos só experimentar».” 

“Amizades “desconhecidas” no Facebook.” 

“Instagram – qualquer criança usa fotos suas.” 

“Todas as redes sociais dão a localização da criança ou do jovem.” 

“Qualquer criança ou jovem tem um telemóvel.” 

“A faixa etária que mais recebe apoio é a dos idosos. Há falta de atividades. Não é proporcionada a 

possibilidade de conhecer mais, de abrir horizontes para o futuro: «há um mundo lá fora para descobrir.»” 

“As atividades que se fazem são dirigidas aos mais pequenos ou aos mais velhos, aos idosos. As atividades 

que são programadas não têm interesse.” 

“Há falta de uma ponte entre o ensino básico em Monchique e o ensino secundário em Portimão. Há um 

grande choque, há uma maior liberdade que pode tornar-se descontrolada.” 

 

Mesa 3 

Fatores de Proteção Existentes no Concelho de Monchique 

 

“Escola” 

“Escuteiros” 

“Guias” 

“Ludoteca” 

“Catequese” 

“Paróquia” 



 
 

“Escola Segura” 

“GNR” 

“CPCJ” 

“Centro de Saúde” 

“Bombeiros” 

Centro de Apoio à Família e Comunidade (CAFC): com apoio em psicologia, psicomotricidade e terapia 

“da fala” 

“Câmara Municipal” 

“Junta de Freguesia” 

“Espiral de Vontades” 

“Grupo de jovens: «Mantêm os jovens ocupados para não pensarem, nem fazerem asneiras.»” 

“É um meio pequeno, logo mais acolhedor e mais protetor, melhor relação e proximidade entre as pessoas 

da comunidade. O que é bom e mau, porque toda a gente sabe de tudo e fala, mas ao mesmo tempo é mais 

seguro.” 

“Maior integração das crianças em atividades extracurriculares, com baixo custo.” 

Maior proximidade das crianças e jovens com profissionais (psicólogos, professores…) - “Se eu tiver um 

problema sei que existe um adulto que posso falar e que me pode ajudar.”; “Apoios existentes a vários 

níveis ajudam as crianças e jovens a ultrapassarem as suas dificuldades e a integrarem-se.” 

“Apoio de psicóloga na Escola Básica Manuel do Nascimento para acompanhamento dos jovens.” 

“Diversidade de atividades.” 

“Piscinas exteriores gratuitas no verão.” 

“Programa Férias Desportivas.” 

“Transportes existentes para transportar as crianças e jovens casa/escola/casa.” 

“Promoção de eventos e atividades que envolvem toda a comunidade.” 

Bolsas de estudo promovidas pela Câmara Municipal um apoio muito importante para os jovens 

“continuarem os seus estudos.” 

“Programas de sensibilização.” 

“Maior segurança.” 

“Cooperação entre entidades.” 

“Pais e famílias.” 

“Muitos espaços abertos o que leva a uma maior qualidade de vida (ar, água).” 

“Melhor lugar do Algarve para se viver.” 

 

 

 

 

 



 
 

Mesa 4 

O que podemos fazer para tornar a nossa comunidade mais protetora? 

 

“Meio fechado, todos se conhecem, facilita reconhecimento de más influências.” 

“Meio/Comunidade (mais) pequena, conhecimento de todos, meio mais protegido, menos diversidade 

quanto a riscos e perigos e sentido de maior proteção e segurança para todos.” 

“Facilidade de intervenção por ser um meio pequeno.” 

“Investir em mais meios policiais e numa maior vigilância (inclusive nas zonas mais afastadas da vila).” 

“Maior penalização para as pessoas que não limpam os terrenos. Maior controlo por parte da GNR.” 

“Pouca oportunidade de escolha para idosos – todas as atividades são repetitivas. Nem todos os idosos 

têm oportunidade para realizar outro tipo de atividades. Devia existir atividades mais enriquecedoras e 

diferentes como: espaço ou grupo de agricultura.” 

“As tradições locais deviam ser passadas às crianças.” 

“Deviam investir mais nos jovens para a sua fixação em Monchique.” 

“Investir na fixação das pessoas em Monchique para posteriormente abrir novos postos de trabalho.” 

“Pouca divulgação de atividades para que todas as pessoas possam ter conhecimento, ou seja, é preciso 

uma maior divulgação das iniciativas para as crianças e jovens e maior antecedência na sua divulgação.” 

“Criar projetos para as famílias.” 

“Há poucas iniciativas de atividades para os jovens.” 

“Criar meios e oportunidades para os jovens.” 

Criar atividades onde os jovens sejam inseridos com os adultos (criar atividades que também permitam 

“manter as tradições.” 

“Recriar vigilância.” 

“União.” 

“Ajuda mútua.” 

“Maior julgamento.” 

“Vulnerabilidade das pessoas que vivem longe da vila, isolamento, maiores riscos.” 

“Fazer chegar às crianças, famílias e pessoas que vivem na periferia as respostas, iniciativas e 

sensibilizações que ocorrem no centro.” 

“Promover mais atividades para as crianças e os jovens.” 

“Criar meios e oportunidades para a população para evitar a desertificação. “ 

“Dinamizar mais atividades de tempos livres e ao ar livre (por exemplo nos restantes meses das férias de 

verão em que não existem atividades para a população). Aproveitar e rentabilizar melhor os espaços de 

Monchique (piscina, gimnodesportivo).” 

 

 

 

 

 



 
 

Mesa 5 

O que são os direitos das crianças? 

 

“São as coisas que elas devem ter por direito e que não lhes devem ser tiradas” 

 

Quais os direitos das crianças que conheces? 

 

“Direito a uma casa.” 

“Ir à escola.” 

“Ter uma família.” 

“Brincar.” 

“Proteção.” 

“Respeitados os direitos à igualdade de crenças, etnias (racismo), homossexualidade, deficiências (aceitar 

a diferença), devem ter todos os mesmos direitos.” 

“A serem ouvidos.” 

“Cuidados básicos como: a saúde, uma casa, carinho, alimentação, cuidados médicos, educação, higiene.” 

“Integridade física e psicológica e cada um ser respeitado naquilo que cada um é.” 

“A família é responsável por dar à criança apoio e atenção.” 

 

Achas que os direitos das crianças são respeitados? 

 

“No mundo os direitos das crianças não são respeitados na mesma maneira, as crianças são vistas não 

como pessoas, mas como meros instrumentos.” 

“Depende das sociedades e das diferenças culturais.” 

“Os jovens são mais ouvidos do que as crianças porque aqueles se começam a impor.” 

“As pessoas que têm crianças a seu cargo devem ter consciência de que lhe devem dar todos os meios a 

que têm direito.” 

“Devemos investir mais na divulgação dos direitos das crianças.” 

“Na nossa realidade é suposto serem respeitados, tendo em conta que existem apoios sociais e regras que 

os regulamentam.” 

“Na nossa comunidade são respeitados.” 

“Na teoria são respeitados, mas na prática não são.” 

“Na nossa comunidade a integridade física e psicológica não é respeitada.” 

“As novas tecnologias tiram o direito a brincar, as famílias têm que ser mais rigorosas nas regras, para 

que as crianças possam brincar mais uns com os outros.” 

“A estrutura familiar estável pode influenciar o respeito/desrespeito pelos direitos das crianças.” 

“A escola é um dos lugares onde os direitos podem ser desrespeitados, tanto por adultos como por 

crianças.” 



 
 

“Em Portugal os direitos menos respeitados são a proteção e a saúde.” 

“Na nossa comunidade os maiores perigos são: o abandono escolar, a alma das famílias de Monchique (o 

sentir e o ser), o meio ser isolado leva a horizontes pouco abertos.” 

 

Porquê? 

 

“As crianças são vítimas das decisões dos adultos.” 

“Existem pessoas que ainda desconhecem os direitos das crianças.” 

“A falta de tempo das famílias e o desconhecimento dos direitos das crianças.” 

 

 

2.1 - SÍNTESE 

 

Na mesa um, “O que é a CPCJ/Para que serve a CPCJ?”, no total dos jovens que 

participaram nesta atividade, apenas dois admitiram não ter conhecimento do que é a 

CPCJ. Os restantes tiveram na sua maioria, algumas dificuldades para traduzir a sigla, 

no entanto, mostraram conhecer o que a comissão é na sua essência. 

Os jovens estiveram muito seguros em expor os seus pontos de vista, no entanto, foi 

recorrente a dificuldade em utilizar a expressão “fazer queixa” ou “denunciar” uma vez 

que lhes parecia ter uma conotação negativa, optando substitui-las por “pedir ajuda”. 

Na mesa dois, “Ameaças/Riscos e Perigos”, relativamente à droga, o fácil acesso ao 

álcool e ao tabaco, foi referido que prevalece a regra do mais velho comprar para o mais 

novo. Acrescentaram que pelo facto dos pais serem produtores de bebidas alcoólicas e a 

influência de más companhias levam a maus caminhos.  

Na mesa três, “Fatores de proteção existentes no concelho de Monchique”, como 

aspetos apontados com positividade foram nomeados: a existência de entidades e 

associações, a relação de proximidade entre a população, o acompanhamento da 

psicóloga na Escola Básica Manuel do Nascimento, a entrada livre nas piscinas e as 

Férias Desportivas. 

Na mesa quatro, “O que podemos fazer para tornar a nossa comunidade mais 

protetora?”, os jovens entendem que a população que vive no centro da vila tem mais ou 

melhor acesso a iniciativas, atividades e ações de sensibilização. Destacam a 



 
 

importância de fazer chegar a quem vive mais distanciado da vila estas oportunidades, 

porque aquela população está condicionada a um maior isolamento, menor pertença e 

inclusão na comunidade e, menor facilidade de acesso. Consequentemente, e 

diretamente relacionado com os aspetos mencionados anteriormente, alguns dos jovens 

consideram que podem surgir, com maior facilidade, mais casos de negligência na 

criança, pondo em risco o seu desenvolvimento e segurança, pelo que, há uma maior 

necessidade de apoio e proteção das crianças que se encontram a viver em meios mais 

isolados e de maior vulnerabilidade.  

De forma unânime em todos os grupos, os jovens sentiram necessidade de serem criadas 

mais atividades direcionadas para as crianças e jovens, pois entendem que existem 

menos iniciativas ou oportunidades para esta faixa etária. 

Em suma, a discussão em torno da presente pergunta, os jovens em todos os grupos 

consideram a sua comunidade como uma comunidade protetora. Contudo os fatores 

protetores por os jovens encontrados focam-se essencialmente na segurança, na 

possibilidade de todos os habitantes se conhecerem, o que contribui para uma maior 

perceção de união, familiaridade, proximidade, pertença, apoio, ajuda mútua, segurança 

e proteção. Destacaram ainda, a importância em criar, dinamizar e divulgar mais 

atividades e iniciativas para as crianças e jovens, bem como em promover atividades 

que promovam a inclusão e contacto direto entre todas as faixas etárias e entre as 

próprias famílias. 

Na mesa cinco, “O que são os direitos das crianças? Quais os direitos das crianças que 

conheces? Achas que os direitos das crianças são respeitados? Porquê?”, a opinião de 

uns é a de que os Direitos são respeitados, na opinião de outros, é afirmado que na 

teoria são respeitados, mas na prática não são. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 - COMUNIDADE 

 

Mesa 1 

O que é a CPCJ / Para que serve a CPCJ / O que deve fazer? 

 

“A CPCJ é um meio de informação.” 

“Ajuda a mudar as mentalidades/estereótipos da comunidade.” 

“Respeita os limites: Direitos e Deveres.” 

“Defende os Direitos da criança/jovem.” 

“A CPCJ identifica e sinaliza casos problemáticos, intervindo num sentido de solucioná-los da melhor 

forma para a criança/jovem.” 

“A CPCJ tem técnicos experientes para prevenir os fatores de risco.” 

“A CPCJ é uma entidade que reúne várias entidades com técnicos que representam as instituições e 

diferentes motores da sociedade em geral.” 

“Conjunto de pessoas que assume a defesa das crianças/jovens.” 

“A CPCJ é a ligação entre a comunidade em geral e as famílias em especial.” 

“A CPCJ tem um núcleo restrito.” 

“A CPCJ defende o superior interesse das crianças/jovens.” 

“Cuidados afetivos e efetivos.” 

“A CPCJ faz: 1º deteta; 2º sinaliza; 3º intervem; 4º previne.” 

“A CPCJ lida com casos de maus tratos, negligência, abandono.” 

“A CPCJ é um elemento chave na comunidade, sendo importante e fundamental no apoio às famílias e na 

defesa das crianças/jovens.” 

“Tem um papel importante na mudança de mentalidades.” 

“A CPCJ é um elemento protetor.” 

“A CPCJ ajuda as crianças/jovens e os pais.” 

“A CPCJ intervém na família, na escola e em toda a restante comunidade.” 

“A CPCJ tem uma articulação oficial com os tribunais.” 

“A CPCJ ajuda a coordenar a família/escola/centro de saúde/comunidade.” 

“Alerta para as problemáticas.” 

“Proporciona anonimato na sinalização.” 

“Vigia, despista, identifica e elabora planos de intervenção.” 

“Divulga pouco as ações que desenvolve.” 

“A CPCJ deveria usar cartazes de divulgação, deveria fazer sessões em reuniões de avaliação escolar e no 

início do ano.” 

“Deve fazer o acompanhamento das situações problemáticas.” 



 
 

“Deveria também fazer sessões de divulgação em clubes, catequese, escuteiros e guias.” 

“A CPCJ deve fomentar uma participação mais ativa da comunidade (articulação comunidade/CPCJ).” 

“Insistir na prevenção.” 

“A CPCJ deve alertar a comunidade para estar atenta às suas crianças e jovens.” 

“Muitos pais não sabem que a CPCJ existe e não sabem onde se dirigir.” 

“Há a absoluta necessidade em envolver toda a comunidade.” 

“Deve criar novas estratégias de divulgação sobre o seu trabalho.” 

“Deve desmistificar alguma ideias pré-concebidas existentes na comunidade.” 

“A comunidade ao se demitir do seu papel protetor não tem consciência que está a negligênciar as suas 

crianças/jovens.” 

“O facto da comunidade ser pequena provoca dificuldade de ação da CPCJ devido ao conhecimento entre 

técnicos e famílias.” 

“Falta respeito das famílias pelos técnicos.” 

“A CPCJ deve ter respeito e limites para bem servir as famílias.” 

“A CPCJ deve formar pais e educadores. Tem um papel importante na promoção de competências de 

todos.” 

“A CPCJ deve permitir que todas as crianças/jovens tenham as mesmas oportunidades.” 

“É importante que a comunidade sinta que os técnicos trocam ideias e se encontram com diferentes 

entidades.” 

“É importante criar confiança na comunidade.” 

“As famílias têm a ideia errada de que é somente as instituições que resolvem os problemas.” 

“Sabe-se pouco sobre o que é uma comissão de proteção.” 

“Receio da comunidade do que possa acontecer.” 

“Difíceis condições humanas que rodeiam as crianças/jovens.” 

“A CPCJ deve fazer com que a comunidade se envolva mais e que dissipe o que é assustador para as 

pessoas.” 

Frases ditas pelos participantes: “Não sabia que podiam fazer retiradas (aplicar medidas de promoção e 

proteção que promovam a saida das crianças dos seus agregados familiares)”; “Não sabia que havia 

contacto próximo com as famílias.”; “As pessoas não percebem o trabalho realizado.”. 

 

Mesa 2 

Ameaças/ Riscos e Perigos 

 

“Transição da escola de Monchique para o secundário em Portimão.” 

“Desinteresse parental.” 

“Excesso de proteção em alguns casos, como por exemplo, as crianças viverem na vila e os pais as 

transportarem de carro para a escola e outros locais.” 

“Comunidades estrangeiras residentes mal conhecidas.” 

“Comunidade que não denuncia mesmo tendo conhecimento.” 

“Violência doméstica (crime público que não é assumido como tal).” 



 
 

“Negligência.” 

“Não satisfação das necessidades básicas.” 

“Desemprego.” 

“Rotulagem imprópria sobre as crianças/jovens.” 

“Tabagismo.” 

“Consumo de estupefacientes.” 

“Alcoolismo na juventude influenciado por hábitos parentais, havendo igualmente acesso fácil ao álcool 

por parte dos jovens.” 

“Falta de confidencialidade.” 

“Não existe igualdade de género nas tarefas parentais.” 

“Xenofobia.” 

“Falta de atenção/diálogo entre pais e filhos.” 

“Responsabilidade parental delegada nas creches, jardins de infância e escolas.” 

“Pais adolescentes.” 

“Problemas genéticos (consaguinidade).” 

“Saúde mental.” 

“Isolamento.” 

“Falta de ocupação para jovens dos 13 aos 18 anos, fazendo-os procurar novas experiências, na sua 

maioria perigosas.” 

“Não existe uma estrutura familiar na retaguarda.” 

“Comentários depreciativos mais acentuados por se tratar de uma comunidade mais pequena.” 

“Recriminações e críticas.” 

“Desemprego: desfavorece factores sócio-económicos; origina uma maior incidência de violência 

doméstica a que as crianças/jovens são expostos.” 

“Violência doméstica também é devida a graves problemas de alcoolismo.” 

“Grande dificuldade e medo da comunidade em se envolver: as pessoas não intervêm e não sinalizam.” 

“Dificuldades escolares (intrapessoais e de relação com a escola): Resulta em desmotivação e 

desvalorização.” 

“Dificuldades de aprendizagem e problemas cognitivos.” 

“Deverá ser feita uma preparação futura em comunidades maiores (e.g. Marmelete – Monchique – 

Portimão)” 

“Fácil acesso à Net das crianças/jovens – Perigo de assédio por adultos (sendo hoje em dia o Facebook a 

porta que está mais aberta para estes perigos).” 

 

 

 

 

 



 
 

Mesa 3 

Fatores de proteção existentes no Concelho de Monchique 

 

“Comunidade pequena: automonitorização (todos se conhecem uns aos outros).” 

“Comunidade fechada: protege as crianças de fatores/agressões externas.” 

“Entidades existentes no concelho: CPCJ; CAFC; Escola; Centro de Saúde.” 

“Interligação entre as várias instituições.” 

“Há uma relativa facilidade na articulação enter as várias entidades.” 

“Na área da infância, existem técnicos experientes com capacidade de análise do comportamento 

infantil.” 

“Técnicos despertos para determinados sinais de perigo mediante o comportamento das crianças, que 

poderão sugerir situações de perigo no seio familiar.” 

“Técnicos atentos para o desenvolvimento da criança relativamente à interação e estímulos recebidos em 

casa.” 

“O começo de uma habituação e interação entre as várias entidades do concelho começa a permitir uma 

articulação sem demasiadas burocracias envolvidas. Desta forma, a intervenção tende a tornar-se mais 

célere, uma vez que existem casos que necessitam de uma rápida intervenção.” 

“Características rurais do concelho.” 

“Nesta comunidade é patente o conceito de família existindo ainda alguma pureza e ingenuidade.” 

“Valores transmitidos dentro do seio familiar (conservação de valores).” 

“Há famílias que protegem os seus filhos.” 

“O rácio existente: população mais envelhecida e poucas crianças/jovens: interação com os mais velhos 

favorece os mais novos.” 

“Proximidade dos meios de segurança, existindo alguma prontidão dos mesmos.” 

“Acessibilidade à atividade física a um custo relativamente pequeno.” 

“A oferta variada lúdico/desportiva promove: a saúde, competências sociais e inibe outras situações de 

perigo tais como: o tabaco, droga, consumo de bebidas alcoólicas entre outros. Ou seja, estas atividades 

ajudam na prevenção de comportamentos desviantes.” 

“Escolas com um número pequeno de alunos consegue estar mais alerta para os problemas dos mesmos e 

fazer a respetiva identificação das problemáticas.” 

“Turmas mais pequenas favorecem os alunos no seu desempenho escolar.” 

“Existência da CPCJ.” 

“Diálogo entre a escola e os pais.” 

“Existência da Ludoteca, AEC’s e clubes desportivos são altamente benéficos.” 

“O concelho de Monchique é seguro para criar uma criança (segurança física).” 

“O concelho é ideal enquanto as crianças são pequenas, o perigo surge na adolescência.” 

“Existem transportes escolares para as crianças/jovens em todo o concelho providenciado pelo 

município.” 

“Existe aconselhamento aos jovens providenciado pelo centro de saúde.” 

“Existe planeamento familiar.” 

 



 
 

Mesa 4 

O que podemos fazer para tornar a nossa comunidade mais protetora? 

 

“Desmistificar a CPCJ.” 

“Explicar à comunidade o que é a CPCJ e o que faz.” 

“Aumentar a oferta de atividades lúdicas de ocupação para as crianças/jovens em período de féria: 

Recorrendo por exemplo, a serviço voluntário.” 

“Criar respostas para os jovens a partir dos 13 anos.” 

“Fazer uma maior vigilância sobre os comerciantes com multas pesadas a quem vende bebidas alcoólicas 

a menores.” 

“Sensibilizar a população para a importância da sinalização à CPCJ através de sessões públicas.” 

“Importância em reforçar laços entre equipas/serviços/instituições de intervenção.” 

“Possuir uma rede de intervenção efetiva.” 

“Criar laços com as crianças e adultos de referência.” 

“Trabalhar/aumentar competências parentais.” 

“Criação de um serviço de apoio para os pais.” 

“Alargar a rede a todos os profissionais.” 

“Reeducação da comunidade.” 

“Mais informação sobre o que são maus tratos à comunidade e às instituições.” 

“Sensibilização junto dos pais sobre os limites a colocar às crianças e os seus deveres.” 

“Famílias problemáticas não reconhecem os deveres que têm para com a comunidade.” 

“Comunidade com famílias dependentes dos serviços.” 

“Fazer momentos de reflexão sobre autoridade/autoritarismo.” 

“Recorrer aos profissionais para fazer educação parental continuada junto da comunidade.” 

“Combater a falta de adesão dos pais às ações desenvolvidas.” 

“Conhecer as razões pelas quais a comunidade não participa.” 

“Responsabilização individual pelo coletivo: Perceber que todos somos responsáveis quando nada se faz.” 

“Muitos pais não sabem dizer “não” e procuram poupar erradamente a frustração aos seus filhos.” 

“Filhos que ditam as regras: pais não refletem que atitudes são as mais corretas para gerir e orientar os 

filhos.” 

“Pais com medo de falhar no papel parental, tendo medo de não serem bem sucedidos.” 

“Pais que não conseguem contrariar os filhos mesmo tendo consciência que os mesmos não têm razão.” 

“Alimentar o desejo de integração dos jovens nos bombeiros permitindo o contacto com a realidade 

institucional.” 

“Prevenção precoce na comunidade.” 

“Comunidade com poucos recursos orientados para os jovens, que associada a um baixo número desta 

população, condiciona a intervenção.” 

“Profissionais que se encontram na área da infância devem ter um papel fundamental na transmissão de 



 
 

valores e técnicas parentais aos pais.” 

“Informar e dar conhecimento sobre as problemáticas inerentes às crianças.” 

“Informar quais os contributos que a CPCJ pode dar à comunidade na prevenção através de uma boa 

interação.” 

“Comunidade informada é uma comunidade protetora.” 

 

3.1 - SÍNTESE 

 

Na mesa um, “O que é a CPCJ/Para que serve/O que deve fazer?”, de uma forma geral, 

os participantes mostraram ter conhecimento do que é uma comissão de proteção de 

crianças e jovens e do trabalho que esta deve desenvolver. Foi sublinhado que a CPCJ 

deveria promover a divulgação da sua atuação, para um melhor conhecimento da 

população e, assim, a criação de confiança perante a atuação da mesma. 

Na mesa dois, “Ameaças/Riscos e Perigos”, o facto do concelho de Monchique, ter uma 

população reduzida e dispersa, em comparação aos concelhos vizinhos, é apresentado 

como um fator de risco no diz respeito ao ato de sinalizar a situação de perigo. Foi 

apontada a transição dos jovens da escola de Monchique para o secundário em 

Portimão. O fácil acesso à internet das crianças e jovens, foi apresentado como uma 

porta aberta aos riscos, nomeadamente ao assédio por adultos. O alcoolismo na 

juventude surge, por vezes, influenciado por hábitos culturais e/ou por influência dos 

pares, tal como o consumo de estupefacientes. Ao nível familiar, foram igualmente 

detetados comportamentos de risco, designadamente o consumo de álcool, que impõem 

o surgimento de situações de violência doméstica. O desemprego é também apresentado 

como um potenciador para o surgimento de situações de perigo e de risco. A ainda 

existente consanguinidade no Concelho promove o surgimento de problemas genéticos. 

A saúde mental como uma área pouco intervencionada a nível concelhio, foi indicada 

como sendo um risco. No que diz respeito à comunidade estrangeira residente em 

Monchique, foi aludido que a sua falta de integração poderá constituir uma ameaça. 

Na mesa três, “Fatores de proteção existentes no concelho de Monchique?”, os 

participantes assumem que a comunidade de Monchique é pequena e fechada, 

permitindo a Auto monitorização dos seus residentes, nomeadamente das suas crianças 

e jovens. Foram valorizados os valores transmitidos dentro do seio familiar. A 



 
 

existência de uma boa articulação entre as associações/organizações/instituições na área 

da saúde, educação, desporto, de apoio à família, entre outras, associada a uma 

capacidade de identificação dos sinais de perigo/risco, é apontado como fator de 

proteção. Ao nível da saúde o planeamento familiar e o aconselhamento realizado junto 

dos jovens, permite um maior conhecimento acerca de potenciais riscos naquela área. O 

número reduzido de alunos por turma, permite uma maior supervisão por parte dos 

docentes e a respetiva identificação de potenciais problemas. A existência de transporte 

escolar realizado pelo município permite que as crianças e jovens estejam mais 

acompanhados no percurso casa/escola/casa.  

Na mesa quatro, “O que podemos fazer para tornar a nossa comunidade mais 

protetora?”, os participantes indicaram que deveria ser desmistificada a intervenção da 

CPCJ e que esta deverá sensibilizar para a importância da sinalização das situações de 

risco/perigo, promovendo ações de informação sobre o que são os maus tratos. 

Aumentar a oferta de atividades lúdicas para a ocupação dos tempos livres das crianças 

e jovens, também é apresentado como uma medida protetora. No que diz respeito ao 

consumo de bebidas alcoólicas, foi indicado que deveria existir uma maior fiscalização 

sobre os comerciantes que facilitam destas bebidas a menores. No âmbito parental, os 

pais deveriam ter acesso a ações de formação de competências parentais, nas quais 

deveriam ser trabalhados temas como a diferença entre autoridade/autoritarismo, o 

aprender a dizer “não” e a reflexão sobre os diferentes papéis entre a díade pais/filhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO IV:ANÁLISE SWOT 
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1 - CPCJ DE MONCHIQUE: COMISSÃO ALARGADA 

 

 

 

 

S (Strenghts – Pontos Fortes) W (Weaknesses – Pontos Fracos) 

- Defesa dos Direitos da Criança; 

- Conhecimento da existência da CPCJ; 

- Meio de informação; 

- Alerta para as problemáticas; 

- Desconstrução de estereótipos; 

- Intervenção com crianças e jovens em 

perigo; 

- Identificação, sinalização e atuação em 

casos problemáticos; 

- Envolvimento e perfis profissionais dos 

técnicos; 

- Desenvolvimento de competências 

parentais e infanto-juvenis; 

- Anonimato; 

- Bom relacionamento entre comissários; 

- Estrutura flexível (reduzida burocracia); 

Articulação e colaboração com as 

entidades do concelho; 

- Apoio às crianças acompanhadas pela 

CPCJ na área da psicologia pelo CAFC; 

- Excelente articulação/apoio com o 

Ministério Público; 

- Disponibilidade da autarquia de apoio 

em material e viatura. 

- Pouco tempo disponibilizado por alguns Comissários à CPCJ; 

- Participação reduzida nas reuniões de Comissão Alargada de 

alguns membros; 

- Sobrecarga de trabalho sobre alguns comissários; 

- Dependência da Comissão Alargada relativamente à Comissão 

Restrita; 

- Falta de formação aos comissários antes de iniciar a integração na 

Comissão restrita; 

- Falta de elemento de apoio administrativo na CPCJ; 

- Falta de instalações próprias, falta de privacidade, espaço de 

trabalho muito reduzido; 

- Desconhecimento da população face à localização da CPCJ; 

- Falta de viatura própria; 

- Condicionalismos para utilização de viatura municipal; 

- Falta de articulação no planeamento das atividades da CPCJ com 

as entidades que integram esta Comissão; 

- Desconhecimento por parte das entidades das competências da 

CPCJ; 

- Não reconhecimento pela comunidade face ao trabalho da 

Comissão; 

- Informação insuficiente à comunidade sobre a CPCJ; 

- Deficiente divulgação das ações da CPCJ; 

- Falta de conhecimento do orçamento destinado à CPCJ e 

respetivas despesas. 

O (Opportunities - Oportunidades) T (Threats - Ameaças) 

- Existência de formação em áreas 

específicas de intervenção; 

- Boa relação com entidades do Concelho 

com competência na área da infância e 

juventude; 

- Mobilização das entidades em parcerias 

para as atividades integradas num plano de 

ação da CPCJ; 

- Elemento de reforço técnico na CPCJ; 

- Possibilidade de ter linhas de 

financiamento e das despesas identificadas 

no orçamento da Câmara Municipal de 

Monchique. 

- Dependência dos recursos atribuídos pelo Município; 

- Falta de alguma prontidão de resposta por parte das entidades às 

solicitações da CPCJ; 

- Recursos inadequados para a população estrangeira residente no 

Concelho de Monchique; 

- Falta de respostas sociais para as famílias acompanhadas; 

- Falta de agilização de recursos para crianças acompanhadas pela 

comissão; 

- Entidades que dificultam a disponibilização dos seus técnicos com 

representação na CPCJ para o desempenho das suas funções. 

 



 
 

Análise SWOT da CPCJ de Monchique, realizada com os contributos dos membros com 

representação na Comissão Alargada e aprovada em Reunião Plenária no dia trinta e um 

de outubro de dois mil e dezasseis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 - COMUNIDADE 

 

S (Strengths – Pontos Fortes) W (Weaknesses – Pontos Fracos) 

 - Ambiente natural/recursos naturais 

favorecem estilos de vida saudável; 

 - Os saberes e tradições locais, bem 

como potencialidades turísticas, 

contribuem para a sustentabilidade 

económica das famílias; 

 - Existência gratuita ou subsidiada de 

serviços diversificados de apoio à 

infância e juventude; 

 - Forte tradição de entreajuda entre 

vizinhos, gerações e famílias mais 

alargadas; 

 - Tradição comunitária de aceitação e de 

cuidar dos indivíduos menos favorecidos 

(deficientes físicos e mentais; jovens; 

idosos); 

 - O crescente número de famílias 

residentes oriundas de outros Concelhos 

ou países favorece maiores experiências 

sociais para os jovens. 

 

- A migração dos jovens enfraquece a entreajuda entre familiares e entre 

geracionais; 

- As oportunidades de emprego são limitadas, fraca diversidade de tecido 

empresarial, mão-de-obra pouco qualificada e desemprego de longo prazo; 

- Algumas famílias enfrentam condições de habitação inadequada, com 

apoios sociais insuficientes e barreiras arquitetónicas; 

- Os serviços de saúde referente à saúde mental e aos serviços de apoio aos 

comportamentos aditivos são insuficientes; 

- Falta de participação parental na vida escolar e nas atividades alternativas 

ou complementares, dos seus educandos; 

- Desconhecimento sobre a temática dos maus tratos na infância e mesmo 

noutros grupos sociais; 

- Há um forte sentido de privacidade e de independência, com receio em 

interferir em situações de maus tratos; 

- A oferta de educação secundária é fora do concelho, dificultando os 

contactos e relações profícuas escolas/famílias; 

- Oferta pouco diversificada de atividades para a juventude; 

- Horários dos transportes públicos não facilitam o acesso às atividades 

extraescolares em Portimão.  

O (Opportunities- Oportunidades) T (Threats - Ameaças) 

 - Há recursos para projetos de apoio a 

escolaridade, educação, saúde mental e 

serviços psicossociais e terapêuticos; 

 - Associações locais impulsionadoras de 

oferta diversificada de atividades para 

crianças/jovens; 

 - Acesso facilitado aos novos meios de 

comunicação (telefone e internet de alta 

velocidade); 

 - Melhores vias de acessos como 

instrumento facilitador de trocas e 

deslocações; 

 - A diversidade na população facilita 

experiências novas, respeito pela 

diferença e maior conhecimento de 

línguas estrangeiras. 

-  Situação económica e risco de pobreza, especialmente entre a população 

envelhecida; 

- Industrialização da floresta, reduzindo postos de trabalho permanentes; 

- Despovoamento do concelho; 

- Crescente risco de incêndio florestal, associado ao abandono das zonas 

rurais; 

- Encerramento de alguns serviços públicos no Concelho, e possível fecho 

da escola primária de Marmelete; 

- Desigualdade de género; 

- Horários dos transportes públicos desadequados; 

- A maior diversidade da população pode gerar novas pressões sociais; 

- Concelho de grande dimensão, com famílias que vivem isoladas; 

- Lacunas nas políticas locais, nacionais e legislativas; 

- As crianças/jovens não reconhecem o perigo pois estão habituadas a 

sentirem-se seguras no meio que conhecem e em que são conhecidas; 

- Predominância de patologias de foro psíquico com tendência a perpetuar-

se geracionalmente. 



 
 

Análise SWOT da Comunidade de Monchique, realizada com os contributos dos 

membros com representação na Comissão Alargada e aprovada em Reunião Plenária no 

dia vinte de junho de dois mil e dezasseis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO V– INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES: 
INTERPRETAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calma Mental 
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Autoridade 



 
 

1 – INQUÉRITO 

 

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO INQUIRIDA 

O presente questionário foi orientado para os docentes do Agrupamento de Escolas de 

Monchique no ano letivo 2015-2016, de modo a percecionar os conhecimentos e a 

sensibilidade dos mesmos, sobre o assunto visado. 

. 

 

1. Aplicação dos Inquéritos 

N.º Total de inquéritos distribuídos  52 100% 

N.º Total de inquéritos respondidos  40 76,92% 

Inquéritos anulados  1 1,92% 

Total  39 75% 

 

 

2. Idade 

Idade N.º % 

35 - 40 13 33,33% 

41 - 46 8 20,51% 

47 -52  7 17,95% 

53 - 59 11 28,25% 

 

 

3. Género 

M 7 17,95% 

F 32 82,05% 

 

 

4. N.º de Filhos 

Nenhum 8 20,51% 

1 12 30,77% 



 
 

2 ou + 19 48,72% 

 

A maioria dos inquiridos tem filhos, sendo que 48.72% tem 2 ou mais filhos. 

 

 

REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS 

  

1. Na sua opinião o que são MTI? (resposta livre): 

 

 Qualquer desrespeito ou o não cumprimento dos direitos das crianças. 

 Tudo o que vai contra os direitos da criança. 

 Na minha opinião maus tratos na infância é todo o tipo de abuso das crianças, é 

a violência sob todas as formas que pode causar graves prejuízos no 

desenvolvimento da criança, com repercussões a longo prazo. 

 São as situações que perturbam o desenvolvimento equilibrado da criança. 

 A falta dos direitos, constantes no documento Universal dos Direitos da Criança. 

 São todo o tipo de danos infligidos à criança. 

 Tudo aquilo que não respeitar a criança na sua condição humana. 

 

 

2. Que tipo de MT na Infância conhece? 

Está abandonado ou vive entregue a si próprio  
8 21% 

Sofre MT físicos  
33 85% 

Sofre MT psicológicos  
30 77% 

Sofre abusos sexuais  
8 21% 

Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal -- 
24 62% 

É obrigado a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados  
1 3% 

Está sujeito, de forma direta ou indireta a comportamentos que afetem gravemente a sua 

segurança e equilíbrio emocional  
4 11% 

Não sabe / não responde  
4 11% 

 

 



 
 

 

3. A deteção dos MTI é um assunto que diz respeito aos profissionais da 

educação? 

 

 

 

 

 

4. Se respondeu NÃO justifique a sua opção: 

Os educadores/professores não têm responsabilidade sobre este tipo de situações.  

 

 

5. Se respondeu SIM, de que forma assume o papel do educador/professor no 

âmbito dos MTI? 

 

 

 

 

 

 

6. Como avalia o seu conhecimento técnico para atuar perante um caso de 

MTI? 

 

Sim 38 97,44% 

Não 1 2,56% 

Como uma exigência pessoal  12 31,58% 

Como uma exigência profissional  8 21,05% 

Como um dever enquanto agente educativo  22 57,89% 

Como um direito da criança  20 52,63% 

Como uma obrigação perante a comunidade 12 31,58% 

Bom  3 7,69% 

Razoável  22 56,41% 



 
 

 

 

  

 

7. Perante um caso evidente ou de suspeita de MTI, que procedimentos toma 

ou tomaria? (mais de uma opção) 

 

 

8. Dentro do seu conhecimento geral da legislação em vigor sobre a 

sinalização de situações de MTI, refira a sua posição. 

Seguramente a lei obriga à sinalização  30 76,93% 

Provavelmente a lei obriga à sinalização  4 10,26% 

Não tenho conhecimento se é obrigatória a sinalização  3 7,69% 

Provavelmente a lei não refere a obrigação de sinalizar 1 2,56% 

De certeza que a lei não obriga à sinalização  0 0% 

Não sabe / não responde  1 2,56% 

 

 

Fraco  6 15,39% 

Insuficiente  8 20,51% 

Alerta as autoridades/entidades responsáveis pela proteção da criança  24 62% 

Alerta a direção do estabelecimento de ensino onde desempenha funções  32 82% 

Alerta a direção do estabelecimento de ensino que a criança frequenta  25 64% 

Procura evidências mais óbvias e convincentes da existência de maus tratos  13 33% 

Conversa com colegas sobre a sua suspeita  21 54% 

Conversa com o(os) responsável(eis)/ pais da criança para esclarecer o  11 28% 

Conversa com a criança de forma a perceber o que se passa  28 72% 

Não se envolve na situação para não ter problemas  0 0% 

Não se envolve na situação porque não se sente preparado  0 0% 

Explica à criança que pode falar sobre estas coisas com as pessoas que se preocupam 

com ela  23 59% 

Diz à criança que encarar o assunto é o melhor a fazer  2 5% 

Diz às outras crianças/jovens para serem atenciosos com aquele colega em questão, 

uma vez que este está a atravessar uma fase difícil 3 8% 



 
 

9. Alguma vez denunciou algum caso de MTI às autoridades? 

Sim  9 23,08% 

Não  27 69,23% 

Não sabe / não responde  3 7,69% 

 

 

Se SIM, a quem? 

 

CPCJ  6 55% 

Direção da escola/Conselho de turma  3 27% 

Segurança Social  1 9% 

GNR/PSP  1 9% 

 
 

10. Já suspeitou alguma vez de algum caso de MTI e não denunciou às 

autoridades/entidades responsáveis pela investigação deste tipo de caso? 

Sim  2 5,13% 

Não  31 79,49% 

Não sabe / não responde  6 15,38% 

 

 

Se SIM, porque razão não o fez? 
 

Remetido para responsável  1 50% 

Desconhecimento da entidade responsável 1 50% 

 

 

11. Na sua opinião que impacto poderá ter uma denúncia de MTI na criança e 

na família? 

Acompanhamento da família  4 10% 

Acompanhamento da criança  3 8% 



 
 

Resolução ou melhoria da situação  15 38% 

Retirada da criança  2 5% 

Depende da situação  10 26% 

Mudança de comportamentos / atitudes na criança e na família  3 8% 

Estigmatização em relação à criança e/ou família  1 3% 

Impacto negativo na família  1 3% 

Não sabe / não responde  8 21% 

  

 

12. Na sua opinião que medidas deveriam ser tomadas para apoiar os 

profissionais da educação a atuar de forma mais eficaz em situações de 

MTI? 

Formação  21 54% 

Contactos formais com a CPCJ  1 3% 

Estabelecimento de parcerias e apoio de outros profissionais  8 21% 

Prevenção primária  1 3% 

Garantia de confidencialidade  1 3% 

Não sabe / não responde  10 26% 

 

 

1.1 - SÍNTESE 

Dos inquéritos aplicados apenas 75% dos docentes respondeu ao mesmo. A maior parte 

dos inquiridos está integrada na faixa etária dos 35 aos 40 anos. Os docentes que 

responderam ao questionário são na sua grande maioria do sexo feminino 82,05% 

Os maus tratos mais referidos são os físicos 87% e os psicológicos 77%. Por sua vez, os 

maus tratos menos referidos são: “ É obrigado a atividades ou trabalhos excessivos ou 

inadequados” com 3% e com 11% “Está sujeito, de forma direta ou indireta a 

comportamentos que afetem gravemente a sua segurança e equilíbrio emocional”. 

97,44% dos docentes inquiridos sentem-se envolvidos enquanto profissionais da 

educação, na deteção dos maus tratos infantis. 



 
 

Sobre o papel do educador/professor no âmbito dos MTI: 57,89% entende ser um dever, 

52,63% um direito da criança ou ainda uma exigência profissional 21,05%. 

Os docentes avaliam o seu conhecimento técnico para atuar perante um caso de MTI 

como razoável 56,41%. De referir que 35,90% dos docentes consideram que o 

conhecimento que dispõem é fraco ou mesmo não sabe. 

Perante um caso evidente ou de suspeita de MTI, todos os docentes afirmam envolver-

se de alguma forma, 82% dos docentes alertaria a hierarquia da sua escola, e 72% 

assumem que teriam uma conversa com a criança. 

A posição segundo o seu conhecimento geral da legislação em vigor sobre a sinalização 

de situações de MTI é de obrigatoriedade de sinalização para 76,93%, contudo ainda 

2,56% refere desconhecimento sobre a obrigatoriedade da sinalização. 

Perante a questão se já sinalizou algum caso só 23,08% o assumem ter feito e 69,23% 

nunca o fizeram. Da sinalização referida, 55% diz ter feito à CPCJ e 45% a entidades de 

primeira linha. 

Perante a hipótese se suspeitou e não denunciou de um MTI, 5,13% dos docentes 

assumem ter tipo esta atuação, dos quais 50% justifica a atitude por ter remetido para  

outro responsável e outros 50% afirma que não o fez por desconhecimento da entidade 

responsável. 

O impacto da sinalização na vida das crianças e das famílias revela-se como uma 

resolução ou melhoria da situação para 38% e para 26% ainda depende da situação. De 

referir que para 3% dos docentes a sinalização pode estigmatizar a família ou ter um 

impacto negativo na mesma (3%). 

Segundo os docentes inquiridos as medidas que deveriam ser tomadas para apoiar os 

profissionais da educação a atuar de forma mais eficaz em situações de MTI deve ser 

primordialmente a formação 54%. De sublinhar que 26% dos inquiridos afirma não 

saber ou não responde. 
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