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Maria, 6 anos, Ana, ll,ejoão, 13,
estavam a dormir quando o INEM
chegou a sua casa. Eram duas da
manhã e o pai ligara o 1 12 porque
o bebé de 20 dias não parava de
chorar. No local, a equipa de emer-
gência constatou que o pai e a mãe
estavam alcoolizados e o bebé não
fora amamentado. As crianças fo-
ram imediatamente levadas pela
PSE Mas apesar de terem sido reti-
radas à família por estarem em pe-
rigo, não foram logo acolhidas nu-
ma instituição, ao contrário do
bebé, que seguiu para o hospital.
Passaram a noite na esquadra,
sem dormir, porque não havia lo-
calpara os acolher.

O caso não é úni-
co, garantem as vá-
rias fontes responsá-
veis por esta área.
PSP, Comissões de

Proteção de Crianças
e Jovens (CPCJ), Cruz
Vermelha e tribunais
queixam-se da falta
de vagas nas instituições para aco-
lher menores em perigo. E da má
articulação das entidades que
operam na emergência infantil,
principalmente nas grandes cida-
des, o que obriga a que as crianças
fiquem em esquadras, hospitais
ou até nas mesmas famílias que as

colocam em risco
No caso dos três irmãos foram

separados, entre choros e preocu-
pações. Ana e João seguiram para

instituições diferentes e Maria,
sem vaga, foi levada ao juiz, que
decretou a sua institucionalização
imediata no mesmo centro da
irmã. Só chegou lá às seis da tarde,
1 6 horas após ter sido levada de
casa. Nesta situação, desde que foi
chamada, a PSP garantiu ao DN
que esteve em contacto com a Se-

gurança Social e a Misericórdia de
Lisboa para arranjar uma solução
que não fosse a separação das

crianças, pois a saída de casa já fo-
ra suficientemente traumática.

Nos casos menos urgentes, as

crianças com medida de acolhi-
mento já decretada aguardam em
casa, com a família, onde por ve-
zes está o risco. E até nos hospitais,
onde entraram por um problema

de saúde mas de on-
de já não saem com
os pais, se forem sus-
peitos de negligência.

A falta de vagas é

transversal, confirma
a Comissão Nacional
de Proteção de Crian-

ças e Jovens em Risco

(CNCJR), onde têm
chegado mais queixas. Numa
emergência - como violência do -

mestiça ou abandono -, as crian-
ças são sempre acolhidas, garante
a CNCJR e a Segurança Social. Mas
às vezes muitas horas depois, lon-

ge de casa, noutros distritos, ou
em condições desapropriadas.

"Andamos com elas para cima
eparabaixo", confirma Joana Ro-

drigues, coordenadora das equi-
pas distritais da Cruz Vermelha,

Falta de vagas
é transversal,

confirma
comissão

onde chegam os casos encami-
nhados pela linha de Emergência
Social (144), durante a noite. "A

verdade é que contactamos as ou-
tras equipas distritais e não há res-

posta."
"Não faz sentido colocá-las lon-

ge de casa, porque no dia em que
entram deve ser iniciado o seu de-
sacolhimento. Para isso, é preciso
trabalhar as famílias", sublinha Te-
resa Espírito Santo, da CNCJR,
confirmando que as dificuldades
têm aumentado. Muitas institui-
ções também são inflexíveis, la-
menta a PSP e a Cruz Vermelha. Só
acolhem crianças de determinada
idade ou sexo, ou recusam a entra-
da porque não têm a equipa técni-
ca disponível durante a noite.

Se não arranjam lugar através

da equipa de gestão de vagas, as
CPCJ chegam a ir com as crianças
ao Instituto de Segurança Social.
Uma forma de pressão, reconhece
Helena Vitória, presidente da CPCJ
de Sintra Oriental, que em 201 1 to-
mou esta atitude duas vezes.

Esmeralda Ferreira, da CPCJ de
Cascais, explica que a institucio-
nalização é sempre o último recur-
so, muitas vezes temporário - até

que a família se reorganize -, e que
pode ser tomado com ou sem con-
sentimento dos pais.

O problema das vagas deve-se
ao aumento dos casos mas tam-
bém à reorganização da resposta.
Em 201 1, as comissões decidiram
institucionalizar 2995 crianças,
mais 538 do que em 2010, ou seja,
em 9,8% dos casos. A resposta é



pior para maiores de 12 anos, com
deficiência ou cuidados especiais
de saúde. Os com problemas de

comportamento e pré-delinquên-
cia também são mais difíceis de
acolher e precisam de um lar espe-
cializado. Para os casos de saúde
mental, cada vez mais prementes,
nem há resposta.

A aposta numa resposta mais
especializada e qualificada tem
conduzido à diminuição do nú-
mero de crianças por instituição.
E a Segurança Social não tem fi-
nanciado mais vagas. Além disso,
reconhecem os técnicos, a insti-
tuição não resolve a maioria dos

problemas das crianças e famí-
lias. O sistema é aberto e muitas
entram por uma porta e saem
pela outra.

Número de casos com
famílias monoparentais
quase igual ao de casais

dificuldades Mães, muitas
vezes com mais do que um
filho de relações diferentes,
têm grandes problemas
para sustentar os menores

As comissões estão a ter cada vez
mais casos de crianças que vivem
só com um dos pais. Principal-
mente mães com mais do que um
filho, de relacionamentos diferen-
tes, e com grandes dificuldades
em acompanhar os menores a seu

cargo. Na comissão de Sintra Oci-
dental, a percentagem de crianças
acompanhadas em famílias mo-
noparentais (38%) já é quase igual
à das que vivem com o pai, a mãe e

os irmãos (39%).
"São mães com problemas eco-

nómicos e grandes fragilidades.
Algumas têm ocupações laborais,
trabalham de manhã à noite, e

deixam os filhos sozinhos", afirma
Teresa Villas, presidente da comis-
são de Sintra Ociden-
tal, uma das que mais

processos acompa-
nha no País. "Não têm
com quem dividir as

tarefas, nem família
de retaguarda. Algu-
mas têm filhos de vá-
rios companheiros, o

que depois também
dificulta a gestão fa-
miliar", acrescenta.

Os alertas chegam às CPCJ pelas
denúncias de vizinhos, pela polí-
cia e até através de outros familia-
res.

Esmeralda Ferreira, da CPCJ de
Cascais, reconhece que há tam-
bém alguma falta de firmeza dos

pais na educação dos filhos. "Têm
dificuldade em educar, em impor
limites. Quando as crianças cres-
cem, torna- se tudo mais compli-
cado. Educar sozinho é um desa-
fio ainda maior. E muitas mães so-
zinhas tendem a ser permissivas."

As famílias monoparentais não
têm de ser um problema, são ape-
nas um "desafio diferente", consi-
dera Teresa Espírito Santo, da Co-
missão Nacional de Proteção de

Crianças e Jovens em Risco. "Estas
mães precisam de um apoio dife-
rente, não podem ficar sozinhas,
nem deixar as crianças sozinhas,
mesmo que tenham de trabalhar
de manhã à noite."

Mas as tradicionais famílias
alargadas também
preocupam as co-
missões. Em Loures,
uma das que rece-
bem mais processos
em todo o País, a pro-
cura da estabilidade
familiar tem levado
ao encaminhamento
de muitos casais e de

pais e filhos para te-
rapia.



Comissões receberam situações
mais complexas no ano passado
balanço Instituições acom-
panharam quase 68 mil si-

tuações de risco em 2011
e garantem que o panorama
já se agravou este ano

Mais casos acompanhados, rea-
bertos e cada vez mais complexos.
É este o balanço que as Comissões
de Proteção de Crianças e Jovens
em risco (CPCJ) fazem do último
ano, em que foram acompanha-
das quase 68 mil situações de ris-
co. O panorama já se agravou nos
primeiros meses de 2012, garan-
tem as instituições. Para monito-
rizar a situação, o Governo pediu
às comissões para elaborarem re-
latórios semestrais.

A negligência continua a ser o

principal motivo de sinalização,
mas muitas vezes este é apenas o
sinal visível de outros problemas.
Como a violência doméstica ou a

desorganização familiar desenca-
deada pelo desemprego.

"Há crianças que vão sempre
para a escola mal agasalhadas,
sempequeno-almoço, atrasadas,
ou sem os trabalhos de casa feitos.

Quando avaliamos a situação, per-
cebemos que é uma perturbação
geral da família, os pais não conse-

guem cuidar", explica Esmeralda
Ferreira, presidente da CPCJ de
Cascais.

Nestes casos, o alerta é dado
pela escola, entidade de primeira
linha que mais sinaliza, e que tem
também tentado gerir e ajudar a
resolver os problemas, antes de os
encaminhar.

"Há muita crise instalada, mui-
ta desorientação familiar e pertur-
bações da saúde mental. Mas não
é por vulnerabilidade económica

que abrimos processo", acrescen-
ta Esmeralda Ferreira, salientando

que muitos casos são de famílias
da classe média e até alta. Este ano
têm sido abertos mais processos,
confirma a coordenadora, desta-
cando os problemas de saúde

mental dos pais mas também das

crianças. "Temos adolescentes e
até miúdos de oito ou nove anos
com comportamentos de risco.
Não vão às aulas, fogem de casa,
consomem drogas. Os pais não os

conseguem controlar e vêm cá pe-
dir ajuda."

Nestes casos, os técnicos ten-
tam perceber quando é que as coi-
sas começaram a correr mal, expli-
ca. "A conclusão é que vivem num
ambiente familiar muito desorga-
nizado. Crescem no meio da con-
fusão. No futuro, não vão conse-
guir ser adultos equilibrados e in-
seridos na sociedade do ponto de
vista profissional e social", alerta a
técnica.

No Porto, Cecília Bastos diz que
os casos também estão a subir.
São, sobretudo, situações de vio-
lência doméstica e as sinalizações
chegam, quase sempre, da polícia.
Mas o alerta pode surgir também
na escola, pelo absentismo ou in-
sucesso escolar.


