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Entre a Protecção e a Participação – Olhares das Crianças e Jovens 
sobre as Práticas de Intervenção de uma CPCJ em Portugal 

 
Ana Margarida Canhão  

Resumo 
 

Pretendemos apresentar, nesta comunicação, os marcos teórico-metodológicos 
orientadores assim como os principais resultados de uma investigação realizada entre Abril de 
2009 e Junho de 2010, ancorada no campo da Sociologia da Infância e nas novas perspectivas 
interdisciplinares em estudos da criança, numa Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) em Portugal. Esta investigação teve como principal objectivo analisar as práticas 
relatadas e as representações sociais das crianças e jovens relativamente à intervenção de uma 
CPCJ nas suas vidas e na vida das suas famílias e às suas possibilidades de participação nos 
processos de promoção e protecção. Face à ausência de informações sistematizadas sobre esta 
problemática, em Portugal, optámos por uma estratégia metodológica essencialmente 
intensiva-qualitativa, através do estudo de caso de uma CPCJ. A entrevista foi a técnica nuclear 
de recolha de informação, tendo sido realizadas 31 entrevistas semi-directivas a crianças entre 
os 6 e os 17 anos. Os principais resultados da investigação serão apresentados através da 
aplicação de métodos de análise de conteúdo qualitativos e quantitativos e de uma análise 
descritiva, correlacional e tipológica.  
Palavras-chave: Sociologia da Infância, Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, Crianças e 
Jovens, participação das crianças nos processos de promoção e protecção.  
 
Abstract 
 

The aim of this paper is to present the initial findings of a PhD research in sociology of 
childhood which was carried out in a Child Protection Team in Portugal, between April 2009 and 
June 2010, on children and young people’s participation in decision making. The overall aim of 
this research was to find out how much the child’s wishes and feelings are really being heard 
and taken into account in the decision making process since the implementation of the Children 
& Young People’s Rights and Protection Act 147/99, to identify some of the factors that may 
enhance or impede their involvement and what are the expectations of the children directly 
affected by those decisions.  The first part of this paper looks into the design and methodology 
of the present research. More specifically it presents the main research questions and 
objectives, and the methodology used, which is an in-depth study of one Portuguese child 
protection team located in the Lisbon district. It also presents some consideration in regards to 
data collection and analysis. In the second part, a brief characterization of the children involved 
in the research is done. In the third and last part of this paper, the initial research findings are 
discussed. The level of children’s participation identified in this child protection team as well as 
the factors that impede their effective involvement in the decision making process are identified 
and analysed.  
Keywords: Sociology of Childhood, Child Protection Teams, Children and Young People, 
Children’s participation in decision-making.  
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Introdução 
 

Pretendemos apresentar, nesta comunicação, os marcos teórico-metodológicos 
orientadores assim como os resultados iniciais de uma investigação realizada entre Abril de 
2009 e Junho de 2010, ancorada no campo da Sociologia da Infância e nas novas perspectivas 
interdisciplinares em estudos da criança, numa Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) em Portugal. Na actividade investigativa, dentro deste campo, o enfoque desloca-se da 
acção, representações ou expectativas dos adultos com ou sobre as crianças, para se centrar no 
que as crianças verdadeiramente fazem, pensam, sentem ou aspiram (Sarmento, 2009).  

Esta investigação teve como principal objectivo analisar as práticas relatadas e as 
representações sociais das crianças e jovens relativamente à intervenção de uma CPCJ nas suas 
vidas e na vida das suas famílias e às suas possibilidades de participação nos processos de 
promoção e protecção. Iniciámos esta investigação com algumas interrogações, 
designadamente: Como é que as crianças vêem a sua condição e a intervenção da CPCJ nas suas 
vidas e na vida das suas famílias? Que avaliação é que fazem da intervenção da comissão de 
protecção nas suas vidas e na vida das suas famílias? Até que ponto é que as crianças sentem 
que as suas opiniões e posições são tidas em conta na avaliação inicial da situação de perigo, na 
definição, acompanhamento, revisão e cessação das medidas de promoção e protecção? Em 
que medida é que as crianças sentem que os seus desejos, anseios e preocupações influenciam 
a decisão dos profissionais envolvidos na definição e acompanhamento do seu projecto de vida? 
Qual a opinião das crianças relativamente à importância atribuída pelos profissionais à 
participação destas nos processos? Quais são os principais factores que influenciam, potenciam 
ou impedem a participação das crianças em perigo nos processos de promoção e protecção? E, 
como é que variam tais práticas e representações sociais das crianças relativamente a variáveis 
clássicas (idade e condição de género das crianças) e estratégicas (crianças sujeitas a distintas 
tipologias de perigo e alvo de diferentes medidas de promoção e protecção)?  

A justificação de um projecto de investigação nesta área, mais concretamente, a análise 
das possibilidades de participação das crianças e jovens em perigo nos processos, decorre da 
dimensão que este problema tem na sociedade portuguesa e do reconhecimento cada vez mais 
crescente da importância da participação das crianças e jovens nas decisões relativas à sua 
própria vida com vista a uma efectiva protecção dos seus direitos (e.g. Sarmento e Pinto, 1997: 
20).  

 
 
 
 

1. Desafios metodológicos na auscultação e análise das práticas relatadas e representações 
das crianças e jovens sobre a intervenção de uma CPCJ 

 

Apesar do significativo desenvolvimento da investigação em Sociologia de Infância, em 
Portugal, nos últimos 5 anos (Sarmento, 2008: 27-28) e, dos diversos estudos que têm sido 
realizados sobre as CPCJ nas mais variadas áreas disciplinares, ainda é pouco usual trazer para a 
agenda investigativa aquilo que as próprias crianças pensam sobre a intervenção da CPCJ nas 
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suas vidas e na vida das suas famílias e as possibilidades de participação destas nos processos. 
Assim, face à ausência de informações sistematizadas sobre esta problemática, no nosso país, 
optou-se por uma estratégia metodológica essencialmente intensiva-qualitativa. Por outro lado, 
a escolha desta estratégia de investigação, prende-se com os objectivos que foram 
estabelecidos. Tais objectivos, ao privilegiarem uma análise aprofundada da população a 
estudar, de modo a obter-se uma ampla compreensão das suas perspectivas e opiniões, assim 
como das suas práticas relatadas, excluem, à partida, a opção por uma lógica de pesquisa 
extensiva, uma vez que as metodologias qualitativas são as que melhor permitem apreender a 
singularidade de cada criança e a diversidade das infâncias que coexistem num dado contexto 
(Hogan & Green, 2005).  

O formato metodológico adoptado foi o estudo de caso de uma comissão de protecção, 
de modo a permitir uma análise em profundidade. Tratou-se, portanto, de uma investigação 
situada, não sendo possível extrapolar os seus resultados específicos para um universo mais 
amplo, acrescido ainda pelo facto de as práticas das CPCJ em Portugal serem bastante 
heterogéneas e diferenciadas1. Contudo, no que diz respeito à análise das possibilidades de 
participação das crianças nos processos e dos factores que influenciam, potenciam ou impedem 
essa participação, julgamos que será possível construir uma tipologia com base em ideais-tipo, 
através do cruzamento entre vários modelos teóricos sobre a participação infantil e os dados 
empíricos recolhidos.   

Partindo da distinção proposta por Manuel Jacinto Sarmento (2008: 30-32) entre 
estudos estruturais, interpretativos e de intervenção, no campo da Sociologia da Infância, 
podemos afirmar que esta investigação se insere, essencialmente, no cruzamento entre as 
abordagens interpretativas e estruturais. O principal objectivo da investigação consistiu em 
estudar a acção social das crianças (agency) no seio de uma instituição destinada a promover e a 
proteger os seus direitos, uma CPCJ, e o modo como estas constroem processos de 
subjectivação no quadro da construção simbólica dos seus mundos de vida, através das 
interacções intra e intergeracionais que estabelecem na e a propósito da intervenção pela CPCJ. 
Contudo, as possibilidades e constrangimentos na acção social das crianças nesta instituição 
específica reflectem, de igual modo, as condições estruturais em que a infância se situa, 
diacrónica e sincronicamente, na nossa sociedade, face a outras categorias sociais. Nesse 
sentido, tentar compreender o modo como estes factores de ordem macroestrutural 
influenciam as práticas e representações sociais das crianças na sua relação com a CPCJ 
constituiu, também, um objectivo central na investigação. Por último, embora o nosso estudo 
não se insira no paradigma da teoria crítica, nem tenha recorrido ao uso de metodologias 
participativas, tem subjacente uma intencionalidade interventiva através das recomendações 
teórico-práticas que pretende deixar para os vários actores que intervêm no âmbito das 
políticas públicas para a infância no nosso país.  

Um princípio metodológico central no estudo das realidades da infância a partir das 
próprias crianças é o da reflexividade investigativa, de modo a que o investigador adulto não 
projecte os seus próprios preconceitos e representações, ou seja, “pressupõe o descentramento 
do olhar do adulto como condição de percepção das crianças e inteligibilidade da infância” 

                                                           
1
 Apesar do enquadramento jurídico-legal existente no nosso país e das diversas tentativas de harmonização das 

práticas de intervenção por parte da Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. 



4 

 

(Sarmento e Pinto, 1997: 24). A esta reflexividade investigativa, condição sine qua non para uma 
prática científica rigorosa, Bourdieu denominou de reflexidade obsessiva (Bourdieu, 1989: 42). 
Na prática, esta reflexividade implica ter-se consciência da natureza social da investigação e de 
que o investigador é um self social, estar em constante alerta, fazer a história social de 
emergência dos problemas – pois estes foram socialmente produzidos, num trabalho colectivo 
de construção da realidade social – e fazer uma ruptura com modos de pensamento, conceitos 
e métodos (Idem: 49).2 Este “novo olhar” – um “olhar sociológico” (Idem: 49) – exigiu à 
investigadora uma tripla-ruptura – com o senso comum enquanto ser social, pelo facto de ser 
uma investigadora adulta a estudar os mundos sociais e culturais das crianças a partir de si 
próprias e, pelo seu outro ofício, enquanto interventora social, na área das crianças e jovens em 
situação de risco e de perigo.  

Pôr em suspenso as pré-construções, modos de pensamento e métodos habitualmente 
utilizados enquanto interventora social com crianças e jovens foi, possivelmente, a tarefa mais 
difícil e desafiante nesta tripla-ruptura epistemológica. Exigiu uma vigilância e monitorização 
constante e uma reflexividade permanente sobre os possíveis efeitos de “contaminação” deste 
outro ofício da investigadora no contexto específico da presente investigação – quer durante a 
realização do trabalho empírico, quer, ainda, na análise e interpretação dos dados.  
 
Apresentação dos Métodos e Técnicas da Investigação 

  
Numa primeira fase do processo investigativo, o recurso a fontes documentais permitiu, 

nomeadamente uma análise da legislação internacional e nacional no domínio das crianças e 
jovens em situações de perigo, dos processos das crianças e jovens da CPCJ, dos instrumentos 
de trabalho utilizados pelos profissionais/gestores de caso e de outros documentos 
institucionais pertinentes. Esta primeira fase foi crucial para a construção do guião de entrevista 
a aplicar às crianças e jovens e respectiva adequação aos objectivos e questões da investigação 
e, permitiu, de igual modo, definir estratégias de selecção da amostra. Pretendemos obter uma 
amostragem teórica de crianças sujeitas a diversas tipologias de perigo (negligência, maus 
tratos físicos, maus tratos emocionais, abuso sexual, abandono escolar, entre outras), que 
estivessem a ser alvo de diferentes medidas de promoção dos direitos e protecção 
(nomeadamente de apoio junto dos pais, de outro familiar ou pessoa idónea e em regime de 
colocação institucional) e que abarcasse uma diversidade de infâncias, de crianças e de 
contextos sociais (idade, género, etnia, contexto familiar e social, história de vida, etc.).  

A entrevista foi a técnica nuclear de recolha de informação. Foram realizadas 31 
entrevistas a crianças e jovens entre os 6 e os 17 anos, de modo a analisar, através do seu 
discurso, as práticas de envolvimento destas nos processos, tendo em conta os limites etários 
definidos pela Lei de Protecção de Crianças e Jovens. Um dos princípios orientadores da 

                                                           
2
 Nesta mesma linha de reflexão, Bourdieu coloca a seguinte questão: “Como pode o sociólogo efectuar na prática 

a dúvida radical a qual é necessária para pôr em suspenso todos os pressupostos inerentes ao facto de ele ser um 
ser social, portanto, socializado e levado assim a sentir-se como peixe na água no seio desse mundo social cujas 
estruturas interiorizou? “ (1989: 34-35). Trata-se, segundo este, de “produzir, senão ‘um homem novo’, pelo menos 
‘um novo olhar’, um olhar sociológico” que é aquilo a que se chama de ruptura epistemológica e que consiste em 
“pôr em suspenso as pré-construções vulgares e os princípios geralmente aplicados na realização dessas 
construções” (Idem: 49).  
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intervenção, consignados na referida lei, é a audição obrigatória e participação da criança com 
idade igual ou superior a 12 anos, ou com idade inferior quando avaliada o seu grau de 
desenvolvimento e capacidade para compreender o sentido da intervenção, em todos os actos 
e na definição da medida de promoção dos seus direitos e de protecção3. Na formulação sócio-
jurídica deste limite etário está subjacente uma perspectiva desenvolvimentista da competência 
infantil, baseada na tradição piagetiana da psicologia, e não uma presunção da competência das 
crianças, independentemente da sua idade, defendida pela sociologia da infância. Interessava-
nos saber de que modo é que os técnicos da CPCJ operacionalizavam este princípio, 
designadamente se as crianças com menos de 12 anos estavam a ser incluídas no processo de 
intervenção e, nestas situações, como é que era avaliada a sua capacidade para compreender o 
sentido da intervenção.  

Como pode ser observado através da leitura do seguinte quadro, para além da 
entrevista, foram elaborados vários instrumentos para as diferentes fases do processo de 
investigação, sendo a maior parte deles direccionados para as crianças. Na elaboração destes 
vários instrumentos, a maior dificuldade sentida pela investigadora - adulta e detentora de uma 
linguagem adultocêntrica - foi a tradução de toda a terminologia técnica específica à 
intervenção sócio-jurídica das CPCJ numa linguagem o mais compreensível possível4 para as 
crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Instrumento Objectivos 

Carta para a CPCJ  Pedido de protocolo de colaboração para realização da 
investigação.  

Carta para os Pais das Crianças  Pedido de autorização aos pais relativamente à participação dos 
filhos na investigação.  

Colocação de um “Poster de 
Apresentação do Estudo para as 
Crianças” na Sala de Espera da 

Dar a conhecer a investigação em curso a todas as crianças e 
famílias que visitem a CPCJ.  

                                                           
3
 Cfr. Artigo 4.º alíneas h) e i), artigo 10.º, artigo 84.º n.º 1 e 2, artigo 86.º n.º 1 e 2, artigo 94.º e artigo 98.º da Lei 

n.º 147/99 de 1 de Setembro.   
4
 Por exemplo, para recolher a opinião das crianças sobre a reunião de definição e celebração do Acordo de 

Promoção e Protecção, perguntámos, entre outras coisas, o seguinte: “Participaste em alguma reunião na 
Comissão de Protecção onde se fala sobre a tua situação e aquilo que deve acontecer no futuro?”.  
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CPCJ Motivar as crianças para a participação no estudo. 

Colocação de um “Poster de 

Apresentação do Estudo para os 

Jovens” na Sala de Espera da 

CPCJ 

Dar a conhecer a investigação em curso a todos os jovens e famílias 

que visitem a CPCJ.  

Motivar os jovens para a participação no estudo. 

Colocação de uma “Caixa de 

Opiniões” na Sala de Espera da 

CPCJ e respectivos formulários 

para preenchimento pelas 

crianças  

 

Motivar as crianças a participarem na investigação através da 

expressão da sua opinião sobre o que pensam sobre a CPCJ e 

indicação de sugestões para melhoria dos serviços.  

 

Folheto de Apresentação do 

Estudo para as Crianças 

Para obtenção de consentimento-informado por parte das 

crianças. 

Folheto de Apresentação do 

Estudo para os Jovens 

Para obtenção de consentimento-informado por parte dos jovens.  

Livro de Actividades “As Crianças 

e as Comissões de Protecção – A 

tua opinião é muito importante” 

Principal instrumento de investigação utilizado com as crianças 

para obtenção dos seus olhares e perspectivas sobre o tema em 

estudo.  

 

Guião de Entrevista Semi-

Directiva para as Crianças e 

Jovens 

Principal instrumento de investigação utilizado com os jovens para 

obtenção dos seus olhares e perspectivas sobre o tema em estudo. 

Carta para as Crianças e Jovens 

que participaram no estudo 

Apresentar os principais resultados da investigação a todas as 

crianças e jovens que participaram na investigação.  

Colocação de 2 “Posters de 

Apresentação dos Principais 

Resultados do Estudo” na Sala de 

Espera da CPCJ  

Dar a conhecer a todas as crianças, famílias e profissionais que 

visitem a CPCJ os principais resultados da investigação.  

Quadro 1 - Instrumentos elaborados e aplicados nas diferentes fases do processo de investigação 

 
 

No que diz respeito à entrevista propriamente dita, foram elaborados 2 guiões 
diferentes mas mantendo os mesmos blocos temáticos, tendo em conta os principais objectivos 
e questões da investigação. O primeiro guião, direccionado para as crianças mais novas e/ou 
para as crianças com necessidades educativas especiais, revestiu a forma de um Livro de 
Actividades no qual os vários temas foram apresentados de forma visualmente estimulante e 
apelativa. As crianças foram convidadas a conversar com a investigadora sobre cada área 
temática, ao mesmo tempo que desenhavam, pintavam e registavam as suas ideias no livro.  
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Bloco Temático Temas Principais  

A  Legitimação da entrevista e motivação das crianças para a participação 
na investigação 

B  Caracterização sociográfica das crianças  

C  Representações e avaliação das crianças relativamente às práticas de 
intervenção da CPCJ   

D  Identificação dos direitos e deveres das crianças no âmbito da 
intervenção da CPCJ   

E  Emoções sentidas pelas crianças no contacto com a CPCJ   

F  Possibilidades de participação das crianças nos processos de intervenção 
pela CPCJ  

G  Sugestões para melhoria das práticas de intervenção na CPCJ  

H  Finalização da entrevista  

 

Quadro 2 – Principais blocos temáticos do Livro de Actividades  

 

 

O segundo guião, pensado para as crianças mais velhas, assumiu a forma de uma 
entrevista semi-directiva, enquanto ferramenta metodológica mais tradicional. O guião está 
dividido em 6 blocos temáticos e, para cada bloco temático, foram formuladas um conjunto de 
questões.  

 

 

 

 

 

 

Bloco Temático Temas Principais 

A  Legitimação da entrevista e motivação das crianças para a participação 
na investigação 

B  Caracterização sociográfica das crianças  

C  Representações e avaliação das crianças sobre as práticas de 
acolhimento na CPCJ  
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D  Representações e avaliação das crianças sobre o processo de 
acompanhamento na CPCJ  

E  Representações e avaliação global das crianças relativamente à 
intervenção da CPCJ  

F  Finalização da entrevista  

Quadro 3 – Principais blocos temáticos da Entrevista Semi-Directiva às Crianças 
 

Para além destes 2 instrumentos principais, a investigadora colocou uma Caixa de 
Opiniões, na sala de espera da CPCJ, e respectivos formulários para preenchimento pelas 
crianças e jovens, com as seguintes questões abertas: a) “Este é um espaço para dizeres o que 
pensas sobre a Comissão de Protecção …” e b) “Este é um espaço para deixares algumas 
sugestões para que a Comissão de Protecção possa melhorar os serviços e continuar a fazer o 
melhor pelas crianças e jovens …”. Assim, todas as crianças que durante o período em que 
estava a decorrer a investigação, se deslocassem à CPCJ, poderiam participar de uma forma 
mais anónima e confidencial, deixando à investigadora um breve comentário e opinião sobre a 
CPCJ.  

A aplicação destas técnicas foi realizada com base numa estratégia abdutiva (Albarello, 
1995) na qual a construção de categorias de análise foi feita simultaneamente a priori (recurso a 
uma multiplicidade de teorias de referência sobre esta problemática) e à posteriori (através da 
recolha dos dados empíricos), com o objectivo de ser construída uma teoria local ou substantiva 
sobre este objecto de estudo. Os resultados iniciais da investigação serão apresentados através 
da aplicação de métodos de análise de conteúdo qualitativos e quantitativos e de uma análise 
descritiva, correlacional e tipológica.  

 
 

2. Breve Caracterização dos Protagonistas desta Investigação  
 

Como se pode observar pela leitura da figura 1, os protagonistas desta investigação 
foram 31 crianças entre os 6 e os 17 anos de idade. Tratou-se de uma amostra de oportunidade 
(Woods, 1999) na medida em os vários gestores de caso da CPCJ, face aos critérios pré-definidos 
pela investigadora, foram propondo crianças e jovens para o estudo. As faixas etárias mais 
representativas são as dos 13-14 anos e dos 15-16 anos (com 10 crianças em cada faixa etária). 
A amostra é composta por 16 crianças do sexo feminino e 14 do sexo masculino.  
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Figura 1 - Idade e condição de género das crianças entrevistadas 

Das 31 crianças entrevistadas, 11 vivem com a mãe (medida de apoio junto da mãe), 8 
com a mãe e com o pai (medida de apoio junto dos pais), 5 com o pai (medida de apoio junto do 
pai), 5 num Centro de Acolhimento Temporário (CAT) ou Lar de Infância e Juventude (LIJ) 
(medida de acolhimento institucional) e 2 com os avós (medida de apoio junto dos avós). 

 

 

Figura 2 - Com quem é que as crianças vivem  
 

As principais problemáticas que afectavam as crianças entrevistadas eram a negligência 
(12 crianças), criança ou jovem coloca-se a si própria/o em situação de perigo (9), múltiplas 
tipologias de perigo (3), abuso sexual (3), exposição a violência doméstica entre o casal (1) e 
exposição a conflito parental grave após divórcio dos pais (3).  

 
 

F

M
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3. Questões Éticas na Investigação com Crianças – o Caso Particular deste Estudo 
 

Procurámos desenvolver uma prática de investigação com as crianças e jovens, 
protagonistas deste estudo, que fosse o mais eticamente informada possível, nomeadamente: 
a) colocando as crianças e jovens, enquanto actores sociais e seres competentes, no centro do 
processo de investigação; b) acautelando a liberdade e a vontade de participação das crianças 
na investigação: através do consentimento informado e da devolução dos resultados da 
investigação às mesmas; c) respeitando a privacidade, confidencialidade e o anonimato das 
crianças envolvidas na investigação, assim como a dos técnicos da CPCJ; d) reflectindo 
sistematicamente sobre as possíveis repercussões emocionais da abordagem de determinados 
temas no equilíbrio emocional das crianças; e) considerando o impacto das possíveis 
consequências das conclusões da investigação na (re)definição das políticas públicas 
direccionadas para este grupo social e na melhoria das práticas de intervenção das CPCJ em 
Portugal.  

Por um lado, face ao tipo de intervenção que as CPCJ desenvolvem com as famílias e 
com as crianças, era importante que a presença da investigadora interferisse o mínimo possível 
nas dinâmicas de funcionamento da CPCJ, nas relações entre as famílias e a CPCJ e entre as 
crianças e a CPCJ. Por outro, consciente de que a intervenção que as CPCJ desenvolvem com as 
famílias e com as crianças, embora legalmente fundamentada e legitimada, constitui sempre 
uma forma de intrusão na vida privada das famílias, houve um cuidado acrescido por parte da 
investigadora em assegurar que a investigação fosse efectuada com o mínimo de intrusividade 
possível. Nesse sentido, optámos por privilegiar o espaço da comissão para realização das 
entrevistas às crianças em vez de, por exemplo, pensarmos no espaço habitacional das crianças 
e suas famílias. A CPCJ, generosamente, disponibilizou a sala de atendimento mais pequena e 
acolhedora para a realização do trabalho empírico com as crianças. Na sala de espera, assim 
como na sala destinada à investigação foram colocados posters de apresentação do estudo. 
Assim, a maior parte das entrevistas foram realizadas neste espaço, à excepção de cinco que 
foram realizadas em CAT ou LIJ nos quais estas crianças se encontravam acolhidas e de uma que 
foi realizada numa escola.  

O primeiro contacto com as famílias para apresentação do estudo foi efectuado pelo 
gestor de caso, por carta, telefonicamente ou presencialmente na CPCJ. Assim, no início de cada 
atendimento à família e à criança, o gestor de caso apresentava a investigadora que, por sua 
vez, apresentava o estudo e solicitava o respectivo consentimento informado aos pais e à 
criança. Após o consentimento oral e escrito dos pais e o consentimento inicial, expresso 
verbalmente, pela criança, a investigadora convidava esta a dirigir-se para a “sala de 
investigação” e aí, já nesse espaço, apresentava o estudo, de forma pormenorizada, com o 
auxílio do folheto e do poster, com vista à obtenção de um consentimento mais informado por 
parte desta (verbal e escrito). Todas as crianças foram informadas de que tinham o direito de 
escolher participar ou não no estudo, podendo desistir em qualquer altura se assim fosse o seu 
desejo. As crianças mais novas foram tranquilizadas de que poderiam, em qualquer momento, 
interromper as actividades que iam realizar com a investigadora, caso sentissem necessidade de 
ir ter com os pais/cuidadores, que estariam na sala de atendimento e/ou na sala de espera a 
aguardar por elas. Alguns jovens foram contactados directamente pelo gestor de caso, uma vez 
que era prática destes profissionais promoverem momentos de intervenção directa com estes, 
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sem a presença dos pais. Nestas situações em que os jovens se deslocaram de forma autónoma 
para a CPCJ, o seu consentimento informado foi solicitado de forma directa sem o contacto 
prévio com os seus pais. Dentro do consentimento informado, foi pedido às crianças que 
escolhessem a modalidade na qual gostariam de participar, i.e., de uma forma mais anónima – 
Caixa de Opiniões – ou de uma forma mais implicada – Livro de Actividades e/ou Entrevista.  

A maior parte das famílias e das crianças aceitaram participar no estudo. Esta 
receptividade prendeu-se, na nossa opinião, com a estratégia adoptada de ser o gestor de caso 
do processo, com quem as crianças e as famílias tinham já uma relação estabelecida, a fazer a 
abordagem inicial e com o interesse, disponibilidade e empenho da CPCJ e dos 
profissionais/gestores de caso nesta investigação. Houve apenas duas excepções a esta 
receptividade, a primeira foram os pais de uma menina de 11 anos que face a episódios 
recorrentes de violência doméstica e a situações de crise familiar constantes, não tinham a 
disponibilidade emocional para prestar o seu consentimento para o estudo. Contudo, foi 
possível incluir esta menina na investigação, que entusiasticamente expressou o seu desejo de 
participar, quando alguns meses mais tarde, foi acolhida num CAT e a autorização foi dada pelos 
seus cuidadores legais. A outra excepção foi o caso de um menino de 11 anos, com patologia 
mental, que recusou participar na investigação, em qualquer das suas modalidades5, apesar de 
os pais terem dado a sua autorização. 

Um potencial aspecto crítico desta investigação, apesar de o objecto de estudo não ser a 
situação de perigo em si mas sim a intervenção da CPCJ, seria a possibilidade de a criança 
reviver estas situações e o possível impacto que isso poderia ter no seu bem-estar emocional. 
Nesse sentido, foi necessário um cuidado acrescido por parte da investigadora e uma atenção 
redobrada aos sinais verbais e não verbais apresentados pelas crianças durante a entrevista. 
Esta questão colocou-se com maior pertinência durante a realização de 7 entrevistas (2 crianças 
em situação de acolhimento institucional, 2 jovens vítimas de abuso sexual intrafamiliar e uma 
fratria de três irmãos expostos a uma situação de conflito parental grave após a separação dos 
pais).  

No início de 2012, os principais resultados da investigação foram partilhados com a 
equipa técnica da CPCJ e com todas as famílias, crianças e jovens que se dirigem e beneficiam 
dos serviços da CPCJ, através de 2 posters colocados na sala de espera. No que diz respeito aos 
protagonistas desta investigação, a devolução dos respectivos resultados foi efectuada por 
email (para as crianças que tinham conta de email) e por carta (para as 31 crianças e jovens que 
participaram). 

 
 

4. Apresentação dos Resultados Iniciais da Investigação  
 
A protecção do interesse superior da criança é assumida como sendo uma tarefa 

primordial do estado, ao qual cabe criar as condições sociais, económicas e culturais adequadas 
ao bom desenvolvimento da infância, bem como responsabilizar-se pela sua protecção e 
educação. A intervenção das comissões de protecção tem lugar quando outras entidades com 
competência em matéria de infância e juventude esgotam o seu campo de intervenção. 

                                                           
5
 Caixa de Opiniões ou Entrevista.  
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Estamos perante uma metodologia de intervenção piramidal assente em patamares de 
intervenção e que representa um dos princípios orientadores consagrados no artigo 4.º da Lei 
n.º 147/99 de 1 de Setembro.  

Na referida lei, as comissões de protecção de crianças e jovens desempenham um papel 
de relevo no sistema de protecção à infância, enquanto entidade interinstitucional e 
interdisciplinar que articula a participação dos principais agentes da comunidade (Martins, 
2004: 94) com vista à promoção dos direitos das crianças e jovens e a prevenção ou reacção 
face a situações susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 
desenvolvimento integral (Epifânio, 2001: 13). Estas são caracterizadas como instituições oficiais 
não judiciárias dotadas de autonomia funcional. No interior desta instituição estabelecem-se 
quadros de relacionamento entre os vários actores sociais, envolvendo, nomeadamente, 
especializações funcionais, formas de autoridade, jogos de poder e relações de comunicação. As 
crianças e os técnicos das comissões situam-se em lugares diferentes no espaço relacional e nas 
condições sociais de existência, o que vai ter implicações nas práticas sociais e nos seus 
relacionamentos recíprocos. As crianças tendem a situar-se numa posição de desigualdade 
relativamente aos recursos, poderes e oportunidades, na medida em que a infância constitui, na 
nossa sociedade, um grupo minoritário, com um estatuto social inferior e em situação de 
exclusão de participação plena na vida social. 

No nosso estudo, procurámos saber como é que as crianças vêem a intervenção desta 
entidade nas suas vidas e na vida das suas famílias, assim como, perceber o modo como estas 
avaliam a eficácia da CPCJ no que se refere às suas potencialidade e reais capacidades para 
atingir os objectivos aos quais procuram responder, mais concretamente, a protecção e a 
promoção dos direitos das crianças e jovens.   

 
Emoções sentidas no contacto com a CPCJ em 2 momentos-chave 
 

Perguntámos às crianças e aos jovens como é que se sentiram na e com a intervenção da 
comissão em 2 momentos-chave: no primeiro contacto e durante o processo de 
acompanhamento. Para as crianças mais novas, apresentámos uma roda de sentimentos que 
continha várias emoções de conforto e de desconforto (feliz, zangado/a, envergonhado/a, 
preocupado/a, seguro/a, triste, sozinho/a e confuso/a), na qual a criança poderia acrescentar 
outras emoções nos círculos que estavam em branco. No que diz respeito às crianças mais 
velhas, inicialmente a pergunta foi formulada de forma aberta “Como é que te sentiste – no 
primeiro momento – ou – durante o acompanhamento pela CPCJ” e só a seguir era apresentada 
a roda, perguntando se para além dos sentimentos identificados inicialmente, esta tinha sentido 
algumas das emoções identificadas na roda. Recorremos à técnica da Nuvem de Palavras para 
analisarmos as emoções mencionadas pelas crianças nas suas narrativas e organizámos este 
recurso gráfico em três colunas: emoções de conforto, emoções neutras e emoções de 
desconforto. Esta técnica é utilizada para descrever os termos mais frequentes contidos num 
determinado texto. Neste caso específico, o tamanho da fonte de cada emoção é apresentada 
em função da sua frequência no discurso das crianças, ou seja, as emoções mais citadas foram 
desenhadas em fontes de tamanho maior e, as emoções menos referenciadas, foram 
desenhadas em fontes de tamanho menor.  
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Emoções de conforto Emoções 
neutras 

Emoções de desconforto 

 

 Não senti 
nada 

Revoltada 

  Assustada 

Segura  Medo 

Bem  Mal 

  Nervosa 

Feliz  Triste 

  Aprisionada 

  Sozinha 

  Preocupada 

  Envergonhada 

  Comovida 

  Confusa 

Figura 3 – Emoções sentidas pelas crianças no primeiro contacto com a CPCJ  

 

Da análise da nuvem de palavras efectuada (figura 3), podemos verificar que a principal 
auto-caracterização que as crianças fizeram, em função das emoções sentidas no primeiro 
contacto com a CPCJ, foi a seguinte: preocupada (11), envergonhada (9), feliz (8), confusa (5), 
medo (4), nervosa (4), segura (4) e triste (4). A maior parte das crianças sentiram várias 
emoções ao mesmo tempo, aquando do primeiro contacto com a CPCJ, sendo que algumas 
apenas identificaram emoções de desconforto, outras apenas de conforto, e outras ainda de 
conforto e de desconforto em simultâneo. Vejamos alguns excertos das entrevistas que 
exemplificam estas três situações: 

 
Confusa, porque tinha muitas coisas na minha cabeça, tinha muitos problemas. 
Também me sentia preocupada com o que me ia acontecer. Triste porque tinha 
medo de perder os meus pais e envergonhada.  
 

E8, Inês, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 
 

A minha primeira vez senti-me bem, porque elas me queriam ajudar e querem. 
Senti-me óptimo eu sei que elas me querem ajudar, mas eu não consigo fazer 
nada na perfeição. (…) Eu acho que senti as duas coisas, feliz e seguro. Senti 
feliz porque eles me queriam ajudar. Seguro porque não havia ninguém para 
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me fazer mal aqui, por isso fiquei seguro.  

 
E20, Manuel, 15 anos, Medida de Apoio Junto da Mãe. 

 
Feliz, porque conheci pessoas novas. Envergonhado, porque ainda não 
conhecia estas pessoas. Seguro, porque as doutoras me trataram com carinho 
e, também, preocupado com o meu irmão, com a minha mãe e o meu pai.  

 
E4, António, 8 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais. 

 

 
Fazendo uma análise comparativa entre as emoções sentidas pelas crianças no primeiro 

contacto com a CPCJ e após algum tempo de acompanhamento (ver figura 4), podemos 
constatar que a frequência de emoções de conforto é mais elevada no segundo momento – 
bem (8), feliz (7), segura (5) – continuando, no entanto, a coexistir emoções de desconforto em 
simultâneo – nervosa (4), preocupada (4), triste (4) e aprisionada (3).  

 

Emoções de conforto Emoções 
neutras 

Emoções de desconforto 

 

 Não senti 
nada 

Zangada 

  Assustada 

Segura  Medo 

Bem  Mal 

  Nervosa 

Irritada 

 

Feliz 

Aliviada 

 Triste 

  Aprisionada 

  Sozinha 

  Preocupada 

  Envergonhada 

  Comovida 

   

Figura 4 – Emoções sentidas pelas crianças durante o processo de intervenção pela CPCJ 

 

Correlacionado as emoções sentidas pelas crianças nestes dois momentos-chave com as 
representações iniciais sobre a CPCJ e após algum tempo de intervenção, é possível explicar, 
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pelos menos, parcialmente, o facto de as emoções de desconforto estarem mais presentes no 
primeiro contacto e, as de conforto, num segundo momento de intervenção. De facto, foi 
possível observar que um número significativo de crianças chegava já à CPCJ com uma pré-
representação negativa veiculada, essencialmente, pelos seus pares. No entanto, após a sua 
própria experiência pessoal de intervenção, esta representação inicial foi reconfigurada. 
Aprofundando esta linha de reflexão, enquanto que as pré-representações que as crianças 
tinham relativamente a esta organização parecem ter influenciado de forma significativa as 
emoções sentidas no primeiro contacto com a CPCJ, num segundo momento são já as práticas 
experienciais e relacionais com os técnicos e com a CPCJ, e menos as representações, que 
determinam as principais emoções sentidas pelas crianças. A narrativa de Catarina é ilustrativa 
desta análise:  

 
Que ia ser duro. Toda a gente me falava que isto era mau, que eles eram maus. 
Mas não, nem por isso. (jovem falou) com uma daquelas raparigas com quem 
andava. (…) Ela dizia que eles aqui eram maus e que depois iam a casa, para ver 
em que condições é que morávamos e blá, blá, blá. Mas não. (…) Uma comissão 
pretende ajudar os jovens a seguir um bom caminho. Que não entrem em 
caminhos que possam pôr em risco a saúde, a escola. Mas nada de mal, é bom.  

 
E22, Catarina, 15 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais. 

 

Contudo, apesar dos benefícios que a intervenção poderá trazer para a promoção do 
bem-estar da criança, este processo não deixa de ser, inevitavelmente, um factor de stress 
adicional para a criança com impacto nos seus vários contextos de vida (pessoal, familiar, 
escolar, etc.). As emoções de desconforto mencionadas nos discursos das crianças, tais como o 
medo, a preocupação ou a tristeza aparecem, muitas vezes, associadas ao receio de uma 
possível institucionalização ou à concretização dessa mesma institucionalização.  

 
E o momento mais assustador foi uma vez quando eu fui lá que disseram que 
eu ia para um colégio na semana que vinha.  

 
E9, Ricardo, 11 anos, Medida de acolhimento institucional.  

 
A última reunião que tivemos aqui chorei porque sei lá pensava que me ia 
embora daqui (do LIJ). A Dr.ª … (técnica da CPCJ) disse que era melhor estar 
aqui mais seis meses. Depois a minha mãe também chorou. É isso.  

 
E15, Beatriz, 14 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
 
O sentimento de preocupação surge também associado ao receio de as crianças não 

conseguirem atingir os objectivos e as expectativas definidas pelos adultos, designadamente 
através da celebração do Acordo de promoção e protecção (APP).  

 
Fico sempre um bocadinho nervoso (na reunião de avaliação do APP). É mais 
nervoso e, quando estou a assinar, também penso no que está ali e se vou 
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conseguir cumprir. Mas acabo sempre por assinar. (…) Não me vou gabar que 
venho à comissão, não é nada de bom, mas tenho de vir. Venho sempre, não 
venho é feliz, venho sempre preocupado.  

 
E24, Carlos,15 anos, Medida de Apoio Junto da Mãe. 

 
A tristeza transmitida por algumas crianças prende-se, de igual modo, com o facto de 

terem partilhado com os técnicos da CPCJ situações de desprotecção perpetradas pelos seus 
pais que são, simultaneamente, figuras de afecto e de protecção.  

 
Ana Margarida (investigadora): O que é que tu gostaste menos na CPCJ?  
Sónia: Foi quando disse as coisas más que a mãe me fazia. Deixou-me mais 
triste.  

 
E5, Sónia, 10 anos, Medida de Apoio Junto do Pai.  

 

O sentimento de aprisionamento, mencionado por vários jovens, maioritariamente do 
sexo masculino, está ligado ao controlo social que os técnicos da CPCJ exercem sobre os seus 
vários contextos de vida e que causam desconforto e, nalguns casos, até revolta por parte 
destes.  

 
Sentia-me mal estar aqui, nestas salas e isso tudo. (…) Não gostei muito, porque 
a … (técnica da CPCJ) pôs horários muito coiso, sim, ela está-me a prender, 
sinto-me preso. Eu tenho 15 anos, mas os meus irmãos sempre foram de sair, 
já saio desde pequenino com os meus irmãos. E, tipo, os meus colegas gostam 
de sair, eu gosto de estar com eles, e eles gostam de estar comigo e estão 
sempre a convidar-me para sair e a … (técnica da CPCJ), em fins-de-semana, diz 
que tenho de estar em casa às 2. (…) Ela (a técnica da CPCJ) dá-me horários, 
dias de semana e isso, o máximo às dez em casa ou nove e meia.  

 
E25, Afonso, 15 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais.  

 
 
Os vários significados atribuídos pelas crianças à institucionalização 

 
A institucionalização pode ter diferentes significados tendo em conta a singularidade da 

história de vida e os contextos vivenciais de cada criança. O discurso da Susana remete-nos para 
quotidianos de desprotecção e violência em contexto de institucionalização devido aos 
comportamentos desviantes dos seus pares:  

 
Ana Margarida (investigadora): E, no teu caso, achas que a CPCJ te tem 
protegido?  
Susana: Mais ou menos.  
Ana Margarida: Porque é que dizes mais ou menos?  
Susana: Então elas mandaram-me para aqui. Isso é mau.  
Ana Margarida: Achas que isso não te protegeu. Porque é que sentes isso?  
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Susana: Não, porque aqui, bem, há umas miúdas muito complicadas. Eu sou 
muito bem comportada. E há outras miúdas muito mal comportadas e podem 
levar-me a esse caminho.  

 
E12, Susana, 14 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
Por sua vez, Ricardo assume a responsabilidade pelo afastamento da sua família, 

justificando a situação de acolhimento pelo seu comportamento e pela necessidade de “salvar” 
a sua família. Estamos perante um fenómeno de dupla vitimização.  

 
Ana Margarida: Na tua opinião, que apoios é que achas que a CPCJ está a dar a 
ti e à tua família?  
Ricardo: Ter vindo para aqui (LIJ), porque houve uns dias que o meu pai se 
chateou comigo, a minha mãe defendeu-me e o meu pai chateou-se com a 
minha mãe. Até houve um dia que o meu pai queria sair de casa, porque não 
aguentava mais. Então, uma das ajudas, porque não sei se há mais, foi 
mandarem-me para aqui, que era para a minha mãe não ter conflitos comigo e 
com o meu pai. Por um lado, foi por eu me ter portado mal e, por outro, era 
para ajudar a minha mãe.  

 
E9, Ricardo, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
Para Inês, sujeita a situações de maus tratos físicos e emocionais graves e continuados, e 

para Margarida, vítima de abuso sexual intrafamiliar, as instituições de acolhimento constituem-
se enquanto espaços de protecção a que estas atribuem sentimentos de segurança.  

 
Ana Margarida: E que apoios é que achas que a comissão está a dar aos teus 
pais?  
Inês: Para os meus pais, a comissão está a fazer um mau trabalho. Pronto, 
também é compreensível. Os meus pais estão a dizer isso porque não queriam 
ficar sem mim e estão revoltados e agora só dizem essas coisas. 
Ana Margarida: E tu concordas com os teus pais ou não?  
Inês: Eu acho que não, porque a comissão só quer o meu bem, não quer o meu 
mal, porque a comissão não me trouxe para aqui (CAT) só para me prejudicar a 
mim e aos meus pais. Trouxe-me para aqui para ver se eu ficava melhor nos 
meus estudos, se eu conseguia viver feliz e para ver se os meus pais 
conseguiam melhorar o seu comportamento, para não estarem sempre a 
discutir.  

E8, Inês, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
Margarida (jovem): Primeiro, fui para a …. (nome do CAT) e depois vim para 
aqui (LIJ).  
Ana Margarida: E essa decisão de te mandarem para a …(nome do CAT) foi 
positiva ou negativa para ti?  
Margarida: Foi muito positiva.  
 

E23, Margarida, 15 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 
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Avaliação da criança sobre os apoios prestados pela CPCJ a si própria  
 
Para a maioria dos protagonistas desta investigação a CPCJ constitui-se enquanto 

entidade protectora e promotora do seu bem-estar pessoal, familiar e escolar. Os principais 
apoios identificados pelas crianças foram os seguintes: apoio na melhoria do comportamento da 
criança na escola (9), apoio emocional (5), apoio na melhoria da relação pais-filha/o (5), apoio 
na melhoria do ambiente familiar (5), apoio na melhoria da relação entre os pais (4), apoio na 
melhoria do comportamento da criança em casa (4), integração da criança num lar de crianças e 
jovens (3), protecção contra pessoas que estavam a colocar a criança em perigo (3), apoio na 
melhoria das competências dos pais/cuidadores (2), aplicação de uma medida de promoção e 
protecção junto do progenitor que a criança considera ser a figura mais protectora (2), 
encaminhamento para apoio psicológico (1) e apoio durante a gravidez e após nascimento do 
bebé de uma jovem acompanhada pela CPCJ (1). Vejamos alguns exemplos:  

 
Eles dão-nos um grande apoio porque eles protegem-nos. Especialmente a 
nível pessoal, nem tem muito a ver com a escola, é a nível familiar. Não sei 
como é que eu hei-de responder isto … Imagine uma situação em que está a 
lidar com alguém que seja perigoso para si. É nesse sentido também que eles 
nos protegem, que eles nos oferecem essa protecção, e essa segurança e bem-
estar e isso tudo.  

 
E30, Cristina, 17 anos, Medida de Apoio Junto dos Avós. 

 
Está a ajudar para o meu melhor comportamento na escola, porque acho que 
se não fossem eles, acho que ninguém conseguia melhorar o meu 
comportamento, porque eu antes estava muito mal mesmo, agora já estou 
melhorzinha, um bocadinho!  

 
E13, Cláudia, 14 anos, Medida de Apoio Junto do Pai.   

 
Ouvem-me a mim, protegem-me a mim, ajudam-me a mim em qualquer coisa. 
Eu posso ter ajuda delas até aos 21 anos de idade, posso ter ajuda em tudo. Se 
eu não quiser viver com os meus pais e quiser ir viver para uma casa de uma 
pessoa elas fazem isso, ajudam. Isso é bom, eu acho, porque há muitas crianças 
que não se sentem, às vezes, bem em casa.  

 
E29, Célia, 16 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais.  

 
 

Apenas um número reduzido de crianças refere que a CPCJ não teve qualquer impacto 
nas suas vidas ou, em alternativa, um impacto negativo e desprotector para os seus contextos 
de vida. Vejamos alguns exemplos:  

 
Nenhum, eu não me lembro de ter nenhum tipo de apoio. Vieram aqui, falaram 
com a minha mãe e a minha mãe falou, replicou, falou, falou, queixou. Mas 
apoio, apoio eu não estou a ver nenhum. Eu não senti nenhum. (…) Eu acho 
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que na comissão deviam-se criar laços mais com os jovens e as crianças do que 
com os pais (…) coisas que eu não tive aqui. 

 
E26, Sofia 15 anos, Medida de Apoio Junto da Mãe. 

 
Acho que não. (Se a CPCJ não estivesse envolvida) seria mais fixe, eu não estava 
aqui (na instituição). (…) Na minha casa estava mais confortável. E também 
agora estou um pouco envergonhada lá na escola. Porque antes era normal, 
ficava como eu sou, mas agora não, fico mais quietinha.  
 

E12, Susana,14 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

 
 

Adicionalmente, as narrativas de vários jovens entrevistados deixam transparecer uma 
imagem da CPCJ enquanto entidade que exerce controlo e regulação social sobre as suas vidas, 
o que provoca alguma ambivalência na avaliação que fazem do trabalho desenvolvido e que 
reflecte as tensões próprias da adolescência entre a necessidade de protecção e o desejo 
acrescido de autonomia.  

 
Eu sei que não preciso nada disto, tipo era uma fase que estava a passar. 
(…) Eu acho que não preciso disto. Isto é uma coisa que não vai ajudar. 
Eles ameaçam-me, de vez em quando, dizem que me vão pôr em 
tribunal. Quer dizer, acho que por um lado é bom, mas, por outro, 
também é uma chatice. (…) Ajudar, ajudar, não pode, mas pode é dar um 
empurrãozinho, mas isso, também … Eu sei que consigo mudar sem 
estar aqui, mas agora que já estou não há nada a fazer.  

 
E25, Afonso 15 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais. 

 

 

A relação da criança com os técnicos da CPCJ – de uma relação de confiança e securizante a uma 
total inexistência de uma relação  

Sendo um ofício no qual é predominante a arte do contacto e da relação pessoal com os 
vários actores sociais – as crianças, as famílias e os profissionais de diversas organizações - como 
é que os protagonistas deste estudo descreveram e avaliaram a relação que estabeleceram com 
os técnicos da CPCJ? Podemos constatar, através da seguinte figura, que das 31 crianças 
entrevistadas, 17 afirmaram ter estabelecido uma boa relação, 5 apenas estabeleceram uma 
relação distante, 7 não conseguiram estabelecer qualquer relação com os técnicos da CPCJ e 
duas não conseguiram descrever a relação que estabeleceram com estes profissionais.  
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Figura 5 – Relação das crianças com os técnicos da CPCJ 

 

Analisando, agora, a condição de género em função da relação estabelecida com os 
técnicos da CPCJ, é possível constatar que a diferença maior entre géneros diz respeito àquelas 
crianças ou jovens que não conseguiram estabelecer qualquer relação e que são 
maioritariamente do sexo feminino.  

 

 

Figura 6 – Relação das crianças com os técnicos da CPCJ em função do género  
 

 

Feminino

Masculino
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As qualidades mais valorizadas pelas crianças no que diz respeito ao perfil dos técnicos 
são a capacidade de escuta, o tempo para a escuta e para o acompanhamento, a simpatia, a 
informalidade na relação com a criança e a aceitação incondicional da criança (mesmo quando o 
técnico não concorda com as suas acções ou comportamentos).  

 
Tenho uma boa relação. Ela é fixe, trabalha bem comigo, ouve-me sempre 
quando eu necessito, quando eu estou muito nervosa, acalma-me. É uma boa 
senhora de uma comissão.  
 

E8, Inês, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 
 

 
 

Gosto muito dela, falamos sem problemas da nossa vida. Ela não nos critica, 
ajuda-nos mesmo.  

 
E29, Célia, 16 anos, Medida de Apoio Junto dos Pais. 

 
 
 

Possibilidades e constrangimentos no exercício do direito de participação das crianças  
 
Em consequência da ratificação por Portugal da Convenção dos Direitos da Criança, os 

princípios orientadores consagrados na Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 
147/99 de 1 de Setembro) reflectem um novo modelo e uma nova concepção de protecção da 
infância, baseado no respeito pelos direitos da criança, conferindo-lhe um verdadeiro estatuto 
de cidadão de pleno direito, com as especificidades próprias e atribuindo-lhe direitos 
específicos, como o direito de ser ouvida e a ser tida em consideração a sua opinião nas 
decisões que lhe dizem respeito. Esta nova concepção é concretizada através dos seguintes 
artigos da Lei 147/99:  
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Artigo da Lei Conteúdo do Artigo 

Obrigatoriedade da 
Informação 

 

Artigo 4.º, alínea h) 

 

A criança e o jovem, os pais, o representante legal ou a pessoa que tenha a 
guarda de facto têm direito a ser informados dos seus direitos, dos motivos 
que determinam a intervenção e da forma como esta se processa. 

Audição Obrigatória e 
Participação  

 

Artigo 4.º, alínea i) 

A criança e o jovem, em separado ou na companhia dos pais ou de pessoa 
por si escolhida, bem como os pais, representante legal ou pessoa que 
tenha a sua guarda de facto, têm direito a ser ouvidos e a participar nos 
actos e na definição da medida de promoção dos direitos e de protecção.  

 

Audição da Criança e do 
Jovem  

 

Artigo 84.º  

1. As crianças e os jovens com mais de 12 anos, ou com idade inferior 
quando a sua capacidade para compreender o sentido da intervenção o 
aconselhe, são ouvidos pela comissão de protecção ou pelo juiz sobre as 
situações que deram origem à intervenção e relativamente à aplicação, 
revisão ou cessação de medidas de promoção e protecção.  

 

2. A criança ou o jovem tem direito a ser ouvido individualmente ou 
acompanhado pelos pais, pelo representante legal, por advogado da sua 
escolha ou oficioso ou por pessoa da sua confiança.  

 

Informação e Assistência  

 

Artigo 86.º  

1. O processo deve recorrer de forma compreensível para a criança ou 
jovem, considerando a idade e o grau de desenvolvimento intelectual e 
psicológico.  

 

2. Na audição da criança ou do jovem e no decurso de outros actos 
processuais ou diligências que o justifiquem, a comissão de protecção 
ou o juiz podem determinar a intervenção ou a assistência de médicos, 
psicólogos ou outros especialistas ou de pessoa da confiança da criança 
ou do jovem, ou determinar a utilização dos meios técnicos que lhes 
pareçam adequados.   

 

Quadro 4 – Concretização do direito de participação das crianças e jovens na Lei 147/99 de 1 de 
Setembro 

 

Concretamente, no que diz respeito à entidade objecto de estudo da presente 
investigação, recebida uma sinalização, a comissão de protecção deve ouvir e informar a criança 
ou o jovem com idade igual ou superior a 12 anos, ou com idade inferior quando a capacidade 
para compreender o sentido da intervenção o aconselhe, sobre os seus direitos, os motivos que 
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determinam a intervenção e a forma como esta se processa (artigo 94.º). Deve, ainda, obter o 
consentimento informado desta, que se reporta a dois momentos distintos. Num primeiro 
momento, de elaboração do diagnóstico da situação, o consentimento reporta-se à 
possibilidade e legitimidade de intervenção da comissão (artigo 10.º). Num segundo momento, 
de decisão, este reporta-se à concordância com a medida de promoção e protecção a aplicar 
(artigo 98.º). O processo de promoção e protecção deve ser conduzido de forma compreensível 
para a criança ou jovem, considerando a sua idade e grau de desenvolvimento intelectual e 
psicológico, de forma a poder apreender a finalidade da intervenção e poder expressar a sua 
opinião (artigo 86.º, n.º 1). 

De igual modo, no Decreto-lei n.º 12/2008, de 17 de Janeiro, que regulamenta as 
medidas a executar em meio natural de vida, previstas no artigo 35.º, n.º 4, da LPCJP, a 
participação das crianças e jovens é repetidamente referida como uma prática imprescindível a 
desenvolver pelas entidades que asseguram os actos materiais da execução das medidas.  
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Artigo do Decreto-lei Conteúdo do Artigo 

Plano de Intervenção  

 

Artigo 7.º, alínea 2  

O pano de intervenção, consoante a medida aplicada, é elaborado com a 
participação dos pais e respectivo agregado familiar, do familiar acolhedor 
ou da pessoa idónea, e da criança ou jovem, de acordo com a sua 
capacidade para compreender o sentido da intervenção.  

Fases de Execução das 
Medidas  

 

Artigo 8.º, alínea 1 

Preparação da criança ou jovem, dos pais, do familiar acolhedor ou da 
pessoa idónea, consoante a tipologia da medida. 

Revisão das Medidas  

 

Artigo 9.º, alínea e) 

Deverá ser considerada “a opinião da criança ou do jovem, dos pais, do 
familiar acolhedor ou da pessoa idónea”.  

Competências das 
Entidades que 
Asseguram os Actos 
Materiais de Execução 
das Medidas 

 

 

Artigo 14.º, alínea 2c – Informar e preparar a criança ou o jovem e o 
agregado familiar para as fases de execução da medida; 

 

Artigo 17.º, alínea 1 – Informação, audição e preparação da criança ou do 
jovem: “A criança ou o jovem são devidamente informados e ouvidos 
sobre a medida aplicada e preparados para a sua concretização e forma de 
acompanhamento da execução da medida, de acordo com a sua 
capacidade para compreender o sentido da intervenção”;  

 

Artigo 20.º, alínea 3 – Acompanhamento e monitorização: “No âmbito da 
avaliação da execução da medida, com vista à proposta da sua 
prorrogação, alteração, substituição ou cessação, a equipa técnica deve 
ouvir e ter em conta as posições da criança ou do jovem, dos pais e, 
consoante os casos, do familiar acolhedor ou da pessoa idónea”;  

 

Artigo 21.º, alínea 1 – Cessação da medida: “A cessação da medida deve 
ser devidamente preparada, promovendo-se a participação activa e o 
envolvimento da criança ou jovem e dos pais neste processo”.  

Direitos e Deveres da 
Criança ou Jovem 

 

 

Artigo 22.º, alínea 1 a) - Direitos da criança ou do jovem: “A criança ou o 
jovem quando lhe seja aplicada uma medida de apoio junto dos pais, junto 
de outro familiar ou de confiança a pessoa idónea, tem direito a ser ouvida 
e a participar em todos os actos relacionados com a execução da medida, 
de acordo com a sua capacidade para entender o sentido da intervenção”.  

 

Artigo 23.º - Obrigações da criança ou do jovem: “São deveres da criança 
ou do jovem participar e colaborar em todos os actos de execução das 
medidas respeitantes à sua pessoa e condições de vida, de acordo com a 
sua capacidade para entender o sentido da intervenção e os compromissos 
que lhe cabem”, 

Quadro 5 – Concretização do direito de participação das crianças e jovens no Decreto-lei n.º 12/2008 de 17 de 

Janeiro 
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Apesar de todo o enquadramento jurídico-legal internacional e nacional no que diz 
respeito à participação das crianças e jovens em situação de perigo, os direitos de provisão e 
protecção constituem direitos mais antigos e não controversos, enquanto que o direito de 
participação ainda tende a ser percepcionado por diversos sectores da população como 
contraditório à protecção necessária ao desenvolvimento da criança (Franklin, 1995: 10). 
Segundo esta linha de pensamento paternalista, as crianças necessitam de protecção porque 
são incapazes de agir com maturidade. Atitudes como as de que a “a criança deve ser vista e 
não ouvida”, de que “as crianças são propriedades dos pais”, ou de que “as crianças que 
expressam os seus pontos de vista são insolentes e impertinentes” encontram-se ainda muito 
enraizadas nas tradições culturais específicas dos estados partes que ratificaram a Convenção 
dos Direitos da Criança (Pais, 2005: 17-18). Neste sentido, a criança tende a ser vista como um 
mero destinatário das medidas protectoras dos adultos (Sarmento, 1997: 20) e a situar-se numa 
posição de desigualdade relativamente aos recursos, poderes e oportunidades.  

As tensões que existem entre o exercício dos direitos de protecção e de participação  são 
constantes e de uma complexidade acentuada uma vez que apoiam perspectivas quase 
antagónicas. Os direitos de protecção realçam a inocência e a vulnerabilidade das crianças, a 
sua necessidade de protecção contra potenciais perigos. São direitos predominantemente 
passivos, exercidos pelos adultos no melhor interesse das crianças. Os direitos de participação 
sublinham uma imagem da criança como um indivíduo activo e independente, com um estatuto 
próprio na resolução dos assuntos que lhe dizem respeito. São direitos activos, exercidos pelas 
crianças, para benefício próprio (Fernandes, 2009: 45). Como salienta esta autora, estes dois 
paradigmas caracterizam posições quase incompatíveis ou antagónicas, oscilando entre o 
proteccionismo exacerbado e a emancipação. Uma terceira perspectiva, o da criança 
participativa, defende a ideia da interdependência, da inter-relação e do mútuo reforço entre os 
direitos de protecção, provisão e participação (Idem, 2009).  

Refira-se, a este propósito, que os processos de promoção de participação das crianças 
são ainda mais complexos (Invernizzi e Brian, 2002: 403-404). Em primeiro lugar, o direito de 
participação das crianças é muitas vezes discriminatório, na medida em que a algumas crianças 
é-lhes dado o direito e são motivadas a participar, desde que se conformem ao controlo que 
lhes é imposto pelos adultos, e aquelas que tentam reclamar os seus direitos são proibidas de o 
fazer. Neste sentido, a selecção e rejeição das crianças tende a ser um processo intrínseco a 
este direito. Em segundo lugar, o perigo de manipulação é significativo havendo uma tendência 
por parte dos adultos que trabalham com as crianças de influenciar o próprio processo. Por 
último, esta complexidade tende a aumentar no caso das crianças e jovens em situação de risco 
ou de perigo, onde surgem inúmeros conflitos entre os princípios da participação das crianças e 
os princípios da responsabilidade profissional e do interesse superior da criança (Thomas, 2000: 
96).  

Existe crescente evidência de que as crianças têm as competências necessárias que lhes 
permite dar a conhecer as suas necessidades e interesses, reconhecer e identificar problemas 
relacionados com o seu próprio desenvolvimento e tomar decisões informadas e responsáveis 
em todos os assuntos que afectem as suas vidas (cf. Newson, 1995; Mmiller, 1996; Baker, 1998; 
Woodhead, 1998; Invernizzi, 2001; Alderson, 2000). O risco de sobrecarregá-las nunca poderá 
justificar a exclusão das crianças que querem e desejam expressar as suas opiniões (Invernizzi e 
Brian, 2002: 422).   



26 

 

Contudo, como refere Nigel Thomas (2002: 28-30) é importante salientar que o 
desenvolvimento cognitivo das crianças não deve ser considerado isoladamente das suas 
experiências emocionais e do seu desenvolvimento social. Crianças sujeitas a situações de risco 
e de perigo tendem a ter um menor sucesso educacional e a regredir a nível desenvolvimental. 
Por outro lado, as perturbações ao nível da vinculação que habitualmente as crianças em perigo 
apresentam, tendem a ter um impacto nas diferentes necessidades desenvolvimentais. No 
entanto, tal não significa que estas crianças sejam menos competentes para participar na 
tomada de decisões acerca das suas vidas. Muito pelo contrário, as suas experiências de lidar 
com múltiplas mudanças nas suas vidas, assim como o facto de terem de cuidar de si próprias e 
de outros (pais, irmãos) muito mais cedo, torna-as, de certo modo, mais preparadas do que 
outras crianças (Idem: 30). O conhecimento já produzido sobre esta matéria permite-nos retirar 
um conjunto de implicações no que diz respeito à intervenção com crianças e jovens e, 
designadamente, na promoção da participação destas nas decisões que afectam as suas vidas 
(Thomas, 2002: 35-36): 

 
1. Não devemos subestimar as competências das crianças – a sua capacidade de 

raciocínio e de conceptualização; a sua capacidade de compreensão das causas e 
consequências; a sua capacidade de apreensão das relações sociais, motivações e 
valores humanos. Não é fácil definir claramente quais são esses limites, nem 
identificar objectivamente o funcionamento e o desempenho de cada criança. 
Deve, por isso, prevalecer uma presunção de competência – o que vai ao encontro 
das teorias sociológicas actuais sobre a infância; 
 

2. A capacidade de compreensão das crianças varia de acordo com a experiência 
individual de cada criança, o que requer um conhecimento aprofundado desta 
pelos adultos, de modo a podermos envolver adequadamente cada criança no 
processo participativo;  
 

3. A capacidade de participação das crianças nos assuntos que dizem respeito às suas 
vidas, depende do modo como estes são apresentados às crianças, o contexto 
onde são debatidos e o significado que têm para estas;  

 

4. A capacidade de participação das crianças no processo de tomada de decisões 
melhora com a prática;  

 

5. A inclusão da criança neste processo constitui um benefício emocional e 
psicológico para esta.  

 
Como vimos o discurso legislativo actual é legitimador de uma imagem da criança 

participativa, e tal deve reflectir-se, necessariamente, na forma de agir das CPCJ. Na presente 
investigação tentámos saber, através dos discursos e das práticas das crianças e jovens quais 
são as suas possibilidades de participação nos processos, assim como as facilidades e limitações 
que encontram no exercício desse direito. Através do cruzamento entre vários modelos teóricos 
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sobre a participação infantil (Fernandes, 2009; Hart, 1992; Sarmento, 2009; Shier, 2001 e 
Welby, 1996) e as narrativas das crianças foi possível construir a seguinte tipologia, com base 
em ideais-tipo, sobre as possibilidades de participação destas nos processos de promoção no 
âmbito da intervenção da CPCJ. Da análise do quadro, que apresentamos a seguir, podemos 
verificar que a tipologia está dividida em 3 ideias-tipo – a não participação, a participação 
divergente e a participação - e, dentro de cada um destes tipos, existem vários sub-tipos. Para 
cada sub-tipo identificado, é apresentada uma narrativa exemplificativa desse padrão de 
participação infantil.  
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Ideal-tipo 1: A NÃO PARTICIPAÇÃO 
 

Sub-tipos Exemplo de Narrativas 

Por interdição judicial – quando a tipologia de perigo 
é simultaneamente um crime contra a criança, no 
enquadramento legal português, e é solicitado à CPCJ 
que a criança não seja ouvida de modo a não 
comprometer a produção de prova no âmbito do 
processo penal.  

(Não existe nenhuma narrativa que tipifique esta forma de acção social por parte das crianças).  

Por uma lógica adulto-centrada da CPCJ – modos e 
práticas de denominação adulta dos profissionais que 
intervêm nestes espaços. Tem subjacente uma 
perspectiva proteccionista da intervenção, 
considerando os adultos como guardiães e defensores 
da criança.  

Ana Margarida: Em algum momento as técnicas da CPCJ tentaram saber como te sentias e aquilo 
que gostarias para a tua vida antes de tomarem decisões?  
Miguel: Não sei, ela (técnica da CPCJ) fala e eu ouço. 
 
E18, Miguel, 14 anos, Medida de Apoio Junto da Mãe. 

Por uma lógica burocrático-administrativa da 
intervenção – através de práticas manipulativas e não 
promotoras de uma verdadeira participação das 
crianças nos processos. As crianças são chamadas a 
participar, tendo em conta os normativos legais e os 
procedimentos organizacionais definidos, mas é-lhes 
dada pouca informação e escolha ou é feita em 
condições que não permitem que esta possa 
participar de forma efectiva. 

(…) Depois a minha mãe foi lá dentro. Depois fiquei lá fora com o meu irmão. Depois disseram-
me para ir assinar não sei o quê, uma coisa. Depois assinei. (…) Nós não conversámos, só fomos 
lá assinar. Nós ficámos lá boe da tempo (na sala de espera) foi quando a minha mãe estava lá a 
falar.  
 
E12, Susana, 14 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 

Por constrangimentos por parte da criança – a 
situação de perigo a que a criança está exposta, ou a 
própria intervenção que está a ser desenvolvida pela 
CPCJ, provoca angústia, sofrimento e/ou ansiedade, 
mas esta sente-se impotente para intervir. Ausência 
de acção e resignação, sob a forma de submissão à 
autoridade e ao poder dos adultos e dos profissionais.  
 

Susana: Fui lá (à CPCJ) e disseram-me (que ia para uma instituição).   
Ana Margarida: Como é que te sentiste? 
Susana: Senti-me triste e zangada.  
Ana Margarida: Disseste alguma coisa na CPCJ?  
Susana: Não, fiquei calada.  
 
E12, Susana, 14 anos, Medida de Acolhimento Institucional. 
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Ideal-tipo 2: A PARTICIPAÇÃO DIVERGENTE 
 

Sub-tipos Exemplo de Narrativas 

Por oposição da criança – quando a criança ou jovem 
com 12 ou mais anos, ou com menos de 12 anos mas 
que apresente capacidade para compreender a 
intervenção, se oponha à intervenção da CPCJ (artigo 
9.º da Lei n.º 147/99) ou à medida de promoção e 
protecção proposta pela CPCJ (artigo 98.º, n.º 2 da 
referida lei).  

(Não existe nenhuma narrativa que tipifique esta forma de acção social por parte das crianças).  

Por acção estratégica da criança de resistência à 
intervenção da CPCJ – quando esta não concorda com 
a intervenção que está a ser promovida pela CPCJ ou 
sente que não está a ser devidamente envolvida no 
processo e, em resposta, desenvolve acções 
estratégicas, mais ou menos subtis, de resistência e 
boicote à intervenção técnica.  

 

Ana Margarida: Recordaste o que dizia o acordo?  

Sofia: Não, sendo muito sincera não prestei mesmo atenção a nada. Eu só vinha aqui mesmo 
porque a minha mãe me trazia, senão nem sequer vinha.  

Ana Margarida: Porque é que achas que isso aconteceu?  

Sofia: Sei lá, acho que foi mesmo por causa disso, porque a … (técnica da CPCJ) não me ouviu na 
altura. Agora que me pode ouvir, também não vou sentir muita confiança para falar.  

 

E26, Sofia, 15 anos, Medida de Apoio Junto da Mãe. 

Ideal-tipo 3: A PARTICIPAÇÃO 

 

Sub-tipos Exemplo de Narrativas 

A criança é ouvida – esta é ouvida, embora, de forma 
passiva por parte do adulto. Esta também não é 
estimulada nem apoiada a expressar as suas opiniões.  

(…) O que eu recomendaria era que (…) quando estavam a falar connosco não paravam assim a 
meio da conversa para ir falar com a nossa mãe e nós ficamos ali no meio – então estava a falar 
comigo, o que é que eu vou dizer a seguir?  

 

E9, Ricardo, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional 
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A criança é apoiada a expressar as suas opiniões  - os 
técnicos da CPCJ desenvolvem acções específicas que 
facilitam a expressão de opiniões por parte da 
criança.  

 

(…) Sim, ouviu-me com muita atenção, tentou melhorar a situação com que eu estava lá em casa, 
tentou com que eu fosse mais feliz, que entendesse bem aquilo que estava a dizer e o que ela 
dizia. Acho que foi bem. (…) Senti que prestou atenção.  

 

E8, Inês, 11 anos, Medida de Acolhimento Institucional.  

 

A opinião da criança é tida em consideração – a 
criança não é apenas ouvida, mas a sua opinião é tida 
em consideração pelos técnicos da CPCJ aquando do 
processo de tomada de decisão. Contudo, outros 
factores, que não apenas a opinião da criança, são 
tidos em conta neste processo.  

 

(…) Quando decidiram com quem é que íamos ficar temporariamente, a gente (os 4 irmãos) só 
falou da nossa situação, o que nos tinha acontecido, não sei quê. Nós estávamos naquela sala (…) 
e a … (técnica da CPCJ com formação em psicologia) estava a falar connosco e nós dizíamos o que 
é que achávamos. (…) Depois a psicóloga foi falar com eles (os outros técnicos da CPCJ + os pais 
das crianças) e depois aí é que decidiram. Mas também nos ouviram, um bocadinho, aquilo que 
nós achávamos. Dissemos que queríamos ficar temporariamente com o nosso pai.  

 

E7, Pedro, 11 anos, Medida de Apoio Junto do Pai.  

 

A criança participa nas várias fases do processo – a 
criança é envolvida directamente no processo de 
tomada de decisão e está presente nas várias fases do 
processo de intervenção (desde a abertura do 
processo de promoção e protecção até à cessação da 
medida e da intervenção da CPCJ).  

 

(…) logo, desde o início, eles explicaram logo tudo, expuseram-nos a situação toda e explicaram-
nos os prós e os contras. (…) e sempre que a gente cá vem normalmente revemos o acordo, 
podemos alterar ou não alguma coisa.  

 

E30, Cristina, 17 anos, Medida de Apoio Junto dos Avós. 

 

A criança partilha o poder com a CPCJ no processo – o 
poder, durante todo o processo de promoção e 
protecção, é partilhado entre as crianças e os 
técnicos.  

(Não existe nenhuma narrativa que tipifique esta forma de acção social por parte das crianças). 

Quadro 6 – Possibilidades de participação das crianças nos processos de promoção e protecção na CPCJ  
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Como refere Natália Fernandes (2009) a participação infantil é um conceito 
multidimensional que só pode ser analisado se tivermos em conta o contexto onde se 
desenvolve, as circunstâncias que afectam este processo, as competências de quem exerce 
ou ainda as relações de poder que trespassam as interacções entre adultos e crianças e que 
vão também influenciar este processo. Com base na análise tipológica ensaiada, podemos 
concluir que existe alguma heterogeneidade no que diz respeito às possibilidades de 
participação das crianças nos processos de intervenção desta CPCJ. E, se por um lado, o 
discurso legislativo é legitimador de uma imagem da criança participativa, no caso específico 
desta investigação esta imagem esbate-se nas narrativas de várias crianças, designadamente 
se tivermos em consideração que “As opiniões das crianças são tidas em consideração” 
constitui o nível mínimo de participação exigido para os estados partes que ratificaram a 
Convenção sobre os Direitos das Crianças.  
 
 
E, em forma de conclusão … Propostas das crianças para melhoria das práticas de 
intervenção da CPCJ   
 

As crianças e jovens, enquanto protagonistas activos das dinâmicas de 
funcionamento de uma CPCJ, deixaram um conjunto de sugestões e identificaram uma 
multiplicidade de dimensões promotoras de interrogações no sentido da (re)construção 
jurídica e social da intervenção para, e com, as crianças. As principais propostas deixadas 
pelas crianças e jovens foram as seguintes: o processo devia de ser mais célere (5 crianças); 
as crianças deviam de ser também ouvidas individualmente pelos técnicos (e não apenas na 
presença dos pais/cuidadores) (4); os técnicos deveriam de ter um contacto mais regular e 
sistemático com as crianças (3); os técnicos deveriam de estar mais atentos a outras crianças 
e jovens que possam também estar expostos a uma situação de perigo em casa, na escola ou 
na comunidade (3); mais material para as crianças brincarem enquanto estão na sala de 
espera (3); a CPCJ devia de ter um espaço mais colorido (2); os técnicos deviam de ser menos 
rigorosos com as crianças e os jovens (2); ouvirem as crianças e jovens noutros locais (mais 
informais) e não apenas na CPCJ (2); respeitarem mais a confidencialidade da informação 
pessoal das crianças e jovens (2); não ameaçarem que enviam o processo para o tribunal se 
a criança não cumprir o acordo de promoção e protecção (2); não ameaçarem que podem 
integrar a criança numa instituição caso esta não cumpra o acordo de promoção e protecção 
(2); os técnicos deviam de investir mais na relação com as crianças e os jovens (1); devia de 
haver apenas um técnico para cada criança (1); mais apoio psicológico para as crianças (1); 
maior regularidade nas reuniões de avaliação do acordo de promoção e protecção (1); e, por 
último, a CPCJ devia de confiar mais nos testemunhos das crianças e jovens (1).  

Em nosso entender, tal contributo evidencia as competências das crianças, enquanto 
actores sociais e especialistas sobre as suas próprias vidas, independentemente da sua 
idade, e ainda as possibilidades que se abrem sempre que são proporcionados espaços de 
participação às crianças, desmontando os discursos clássicos acerca da incompetência 
infantil. 
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