ENQUADRAMENTO
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ)
de S. Pedro do Sul, pretende assinalar o Mês da Prevenção dos
Maus-tratos na Infância – o mês de abril, considerando que a
proteção das crianças é da responsabilidade de toda a
sociedade.
Pretende-se, com esta comemoração, sensibilizar a
comunidade escolar para a importância da prevenção dos
maus-tratos na infância, de modo a evidenciar a importância da
prevenção para além da remediação de situações emergentes,
com as quais lidamos diariamente.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define abusos ou
maus-tratos às crianças como todas as formas de lesão física ou
psicológica, abuso sexual, negligência ou tratamento
negligente, exploração comercial ou outro tipo de exploração,
resultando em danos atuais ou potenciais para a saúde da
criança, sua sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade num
contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou
poder. Estabelece, ainda, quatro tipos de maus-tratos: físico,
emocional, sexual e negligência.

De acordo com o Relatório da OMS de 2013
 18 milhões de jovens menores de idade sofrem maus
tratos na Europa;
 Anualmente, os maus tratos são causa de morte de cerca
de 852 crianças abaixo dos 15 anos;
 Cerca de 29,1% das crianças sofrem de violência
emocional;
 22,9% estão sujeitas a agressões físicas;
 13,4% das raparigas são vítimas de abusos sexuais, contra
5,7% de meninos.
Segundo dados do Relatório de Atividades das Comissões de
Proteção de Crianças e Jovens em Risco, em 2012 registou-se:
 Um volume processual global de 69007 processos, dos
quais 29149 correspondem a novos processos instaurados.
 Na maioria são crianças e jovens vítimas de negligência,
exposição a modelos de comportamento desviante,
abandono escolar e maus-tratos psicológicos.
De acordo com o Relatório de 2012 da DGS – relatório de 2012
 Desde 2008 até 2012 foram reportados um total de mais
de 24 mil casos, o que corresponde a uma média anual de
quase cinco mil crianças ou jovens;
 A rede de Núcleos da ASCJR, registou 6815 sinalizações em
Portugal, tendo aumentado 25% de 2011 para 2012;
 77% correspondem a Negligência;
 Os maus tratos psicológicos representaram 12% das
queixas, os físicos 7% e os abusos sexuais 5%

De acordo com o relatório Five Years On: a global update on
violence against children (2011) produzido pelo Conselho
Consultivo de ONG’s (Organizações Não Governamentais) de
Acompanhamento do Estudo sobre a Violência contra as
Crianças das Nações Unidas:
 Em média 86% das crianças entre os 2 e os 14 anos
experienciaram violência psicológica nas suas casas
mensalmente;
 A punição corporal por parte de professores ainda é
autorizada em 78 países;
 Em alguns países mais de 97% dos estudantes foram
agredidos na escola;
 Crianças portadoras de deficiência têm quatro a cinco
vezes mais probabilidade de experienciar violência e
abuso sexual do que crianças não portadoras.
Segundo dados disponibilizados pelo Child Abuse Training
Services – Prosecuting Attorneys Association of Michigan
(http://www.michiganprosecutor.org/cats/index.html):
 Todos os dias 4 crianças morrem vítimas de maus-tratos;
 A cada 10 segundos, 1 novo caso de maus-tratos é
denunciado;
 Os maus tratos na infância são transversais a qualquer
estrato socioeconómico, etnia, cultura, religião e nível de
educação;
 Os maus tratos na infância estão associados a vários tipos
de problemáticas nomeadamente, toxicodependência,
alcoolismo, gravidez adolescente, delinquência,
criminalidade juvenil e outros comportamentos de risco.

