
Comportamentos de risco
nos jovens estão a aumentar
Negligência dos pais mántém se o maior risco acompanhado
pelas comissões de Proteção de Crianças e Jovens Dez bebés
abandonados e duas meninas vítimas de mutilação genital

Proteção Consumo de álcool
ou drogas indisciplina ou ati
tudes antissociais ou até cri
minais por parte de crianças e
jovens Comportamentos de
risco como estes estão a cres

cer há cinco anos obrigando à
intervenção das comissões de
Proteção de Crianças e Jovens
CPCJ No global o relatório
anual da Comissão Nacional

de Promoção dos Direitos e
Proteção das Crianças e Jo
vens indica uma descida do
número de denúncias e casos

confirmados Em 2018 as 39
053 situações de perigo co
municadas sobretudo por es
colas e polícias levaram à
abertura de 13 905 proces
sos menos quase 10 face ao
ano anterior

A negligência dos pais con
tinua a ser o principal perigo
que leva à intervenção das
comissões de proteção mos
trando um retrato dos desa

fios dos tempos modernos
em que muitos pais nem se
apercebem que os seus com
portamentos põem as crian
ças em risco disse a secretá
ria de Estado para a Inclusão
Ana SofiaAntunes Contudo
o peso da negligência no to
tal de situações de risco tem
vindo a diminuir ao longo
dos anos

Pelo contrário o peso dos
comportamentos de risco
sobe há cinco anos Ana Sofia

Antunes adiantou que estão
em causa sobretudo compor
tamentos contrários às nor
mas da sociedade ou até de

indisciplina bem como o
consumo de estupefacientes
e álcool sobretudo por ado
lescentes Há uma concen

tração cada vez maior destes
comportamentos na faixa
etária dos 15 aos 17 anos
disse

Este tipo de comportamen
to levou as CPCJ a abrir 1215

novos processos nó ano passa
do que se somaram a 925 que
vinham do ano anterior e a

466 casos que já tinham sido
encerrados mas foram rea
bertos No total foram 2606
os menores acompanhados
pelas comissões Na classifica
ção dos técnicos mais de me
tade tinha comportamentos
que afetamgravemente o seu
bem estar e desenvolvimen

to sem que os pais se lhes
oponham de forma adequada
a remover essa situação Mas
houve também 59 casos de

bullying sete de gaming ví
cio de jogos eletrónicos e
até de 11 menores apanhados
a praticar crimes

DETETADOS 38 CASOS PORDIA
A cada dia que passou as co
missões de proteção diagnos
ticaram 38 novas situações
de perigo que levaram a inter
vir No final do ano tinham
sido identificados quase 14
mil casos de risco para a segu
rança saúde formação edu
cação ou desenvolvimento
dos menores face a 15 317 no
ano anterior
A negligência e os compor

tamentos antissociais são as

duas principais situações de
perigo mas boa parte do tra
balho das comissões é ocupa
do pela violação do direito à
educação sobretudo por ab
sentismo mas também por
abandono violência domés
tica e maus tratos físicos in
cluindo castigos corporais e
dois casos de mutilação geni
tal feminina e psicológicos
como a indiferença a humi
lhação ou ameaças
Quanto à violência sexual

a lista negra das CPCJ inclui
11 casos de violação e duas ví
timas de pornografia infan
til Já a exploração infantil
tem menor expressão nove
menores estiveram nesta si

tuação incluindo um utiliza
do por um adulto para men
digar
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