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Ficha1 de Comunicação / Sinalização
à CPCJC-Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Cascais

ANEXOS
A – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA
NOME:
SEXO:

APELIDOS:
Masculino

Feminino

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO:
CONCELHO /FREGUESIA:

LOCALIDADE:

TELEFONE:
VIVE COM:

TELEMÓVEL:
Pai

Mãe

Companheira/o do pai/mãe

EMAIL:

Irmão/Irmã
Tio/a

Avô
Primos

Avó
Outro/a. Qual? _____________

ESTABELECIMENTO DE INFÂNCIA OU ESCOLAR QUE FREQUENTA:

SERVIÇOS DE SAÚDE QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA E/OU FAMÍLIA:

OUTROS SERVIÇOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA E/OU FAMÍLIA
(por ex. RSI, Segurança Social, Centros Comunitários ou Paroquiais, etc):

NOME COMPLETO DA MÃE:
MORADA DA MÃE:
CONTATO TELEFÓNICO DA MÃE:
NOME COMPLETO DO PAI:
MORADA DO PAI:
CONTATO TELEFÓNICO DO PAI:
NO CASO DA CRIANÇA NÃO VIVER COM OS PAIS, IDENTIFICAR A(S) PESSOA(S) COM QUEM VIVE:

NOME COMPLETO:
MORADA:
CONTATO TELEFÓNICO:
OUTRA INFORMAÇÃO DE INTERESSE SOBRE A CRIANÇA, OS PAIS OU PESSOAS RESPONSÁVEIS:
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SITUAÇÃO SINALIZADA AO TRIBUNAL JUDICIAL:

Sim

Não

NO CASO DE EXISTIR QUEIXA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NUIPC2:

B – INDICADORES DE PERIGO OBSERVADOS
(anexar a listagem com os indicadores devidamente assinalados com um círculo
à volta ou com uma cruz sobre o número.)

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
(Deverão ser também ser mencionados fatores de proteção, ou seja, características individuais ou condições ambientais
que ajudam as crianças e jovens a resistir ou então a contrabalançar os perigos a que estão expostas. No caso da violência
doméstica, por exemplo, a capacidade da vítima em proteger a criança; a consciência por parte da vítima do grau de perigo e a
capacidade de responder às necessidades emocionais da criança)

C – DADOS DA SINALIZAÇÃO
DATA:

ENTIDADE QUE SINALIZA :

GNR

PSP

Espaço V

APAV

OUTRA: __________

SERVIÇO:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

LOCALIDADE:
FAX:

EMAIL:

REMETIDA PARA: ECMIJ (Entidade com Competência em Matéria de Infância e Juventude). Qual?
CPCJ de:

Tribunal de:

Outra entidade:

ATUAÇÕES REALIZADAS PELA ENTIDADE SINALIZADORA (OU POR OUTRAS ENTIDADES QUE INTERVÊM
OU INTERVIERAM EM RELAÇÃO AO CASO):
(Referir as estratégias já desenvolvidas, as diligências efetuadas e os resultados obtidos, bem como a
informação resultante de contactos que tenham sido efetuados com outros serviços que acompanhem a
família)

NOTAS
1 A presente ficha consiste numa adaptação do instrumento constante do documento “Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças –
Guia de Orientações para os Profissionais das Forças de Segurança
na Abordagem de Situações de Maus-Tratos ou Outras Situações de
Perigo” (disponível em www.cnpcjr.pt).

2 Número Único de Identificação de Processo-crime – é atribuído ao auto-de-notícia aquando da apresentação de queixa.
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INDICADORES
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR
1. Presenciada pela criança
2. Do conhecimento da criança por que ouviu ou por
comportamentos dos pais
3. Violência verbal reiterada entre os pais
4. Violência verbal não reiterada entre os pais
5. Violência física reiterada entre os pais
6. Violência física não reiterada entre os pais
7. A criança foi alvo de um ato de violência, por ter sido
envolvida na violência entre os pais (está ao colo, coloca-se
em defesa de uma das partes…)
8. A criança é alvo diretamente de atos de violência física
9. A criança é envolvida em ameaças à sua integridade física
ou vida

OUTROS INDICADORES DE PERIGO:
FALTA DE CUIDADO E SUPERVISÃO
10. Procura comida, roupa, etc em caixotes do lixo e
contentores
11. Apresenta-se com a roupa suja, rota e inadequada e com
maus odores
12. Pede comida ou dinheiro sozinho/a ou acompanhado/a
13. Limpa vidros nos semáforos, com ou sem companhia, ou
vende na rua, nos semáforos, com ou sem companhia
14. Anda na rua, frequenta salas de jogos etc no horário
escolar
15. É muito pequeno/a para estar sozinho/a na rua
16. É muito pequeno/a para estar sozinho/a em casa
17. Está ao cuidado de um irmão ou irmã com menos de 12
anos
18. Executa tarefas domésticas e cuida de irmãos mais novos
19. Executa tarefas próprias de adultos, e.g. construção civil
ou outras
20. É visto em locais de prostituição
21. Frequenta estabelecimentos dedicados aos jogos de azar
22. Frequenta estabelecimentos ou espectáculos não
autorizados
23. Frequenta locais que vendem álcool ou facilitam o seu
consumo

SEQUELAS FÍSICAS E/OU EMOCIONAIS
24. Apresenta feridas ou outros sinais de agressão física
25. Apresenta sinais de queimaduras ou mordeduras
26. Apresenta sinais de picadas ou cortes
27. Apresenta sintomas de intoxicação farmacológica
28. Magreza extrema, cabelo frágil com placas de alopécia
29. Coxeia ou mostra dificuldades em caminhar
30. Tem a roupa interior rasgada, manchada ou
ensanguentada
31. Comportamento sexual impróprio para a idade
32. Tem contactos sexuais em troco de dinheiro ou presentes
33. Gravidez no início da adolescência
34. Intenção ou tentativa de suicídio

ACTOS ANTI-SOCIAIS E COMPORTAMENTOS DE RISCO
35. Rouba comida em lojas, bares… (com ou sem intimidação)
36. Rouba objectos em estabelecimentos (com ou sem
intimidação)
37. Rouba a outras pessoas (com ou sem intimidação)
38. Comete actos de vandalismo (incendiar caixotes do lixo,
automóveis...)
39. É denunciado/a por agressão sexual contra outros
menores
40. Agride outras crianças (sendo ou não denunciado/a)
41. Agride ou intimida os pais ou outros adultos
42. Trafica ou vende drogas
43. Consome álcool tendo menos de 16 anos
44. Inala colas e/ou solventes
45. Foge da escola
46. Foge de casa ou da instituição ou perde-se
47. Conduz uma motorizada sem capacete e/ou com
excesso de velocidade
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48. Circula numa motorizada ou moto sem licença nem
autorização
49. Anda de bicicleta em ruas movimentadas sem capacete
e sem usar a ciclovia
50. Brinca na via-férrea a ver quem se levanta em último
lugar
51. Pendura-se num autocarro com a bicicleta ou com patins

REACÇÕES E MANIFESTAÇÕES DA CRIANÇA
52. Diz que lhe bateram ou espancaram
53. Diz que a mãe / pai lhe causou uma lesão
54. Diz que foi agredido/a sexualmente
55. Diz que ninguém cuida dele/a
56. Diz que é infeliz em casa
57. Recusa-se a falar de si mesmo/a
58. Recusa-se a falar da família
59. Parece ter medo dos pais
60. Não quer voltar para casa
61. Não quer que se fale com os pais sobre o sucedido
62. Mostra-se extremamente agressivo/a, exigente ou
furioso/a
63. Apresenta indícios de confusão, ansiedade, medo…
64. Apresenta sinais evidentes de tristeza, inibição e apatia
65. Reacção de adaptação paradoxal a pessoas
desconhecidas
66. Cauteloso/a no contacto físico com adultos
INDICADORES FAMILIARES
67. Não dão importância às lesões ou negligência detectada
68. Não dão importância aos comportamentos pré-delitivos
ou anti-sociais
69. Tentam ocultar a lesão ou proteger e encobrir o
causador/a
70. Recusam-se a comentar o problema da criança
71. Não dão nenhuma explicação para o problema
72. As explicações são contraditórias e pouco convincentes
73. Ocultam a criança das outras pessoas
74. Toleram todos os comportamentos da criança sem lhe
impor limites
75. São extremamente protectores da criança
76. Têm uma imagem negativa da criança
77. São muito exigentes para com a criança
78. Utilizam uma disciplina demasiado rígida e autoritária ou
permissiva
79. Desprezam, rejeitam ou culpam a criança
80. Não manifestam afecto em relação à criança
81. Parecem não se preocupar com a criança
82. Expectativas não realistas em relação às capacidades da
criança
83. Sentem a criança como propriedade sua
84. Privam a criança de relações sociais
85. Fogem às suas responsabilidades parentais
86. Delegam o cuidado da criança em estranhos
87. Os pais são muito novos e imaturos
88. Os pais estão socialmente isolados
89. Usam a criança como arma em processos de separação
ou divórcio
90. A mãe/cuidadora denuncia maus tratos do seu
companheiro/marido
91. Pedem dinheiro ou comida na companhia ou na ausência
de filhos menores
92. Um dos pais sofre de doença mental
93. Um dos pais apresenta um défice intelectual
94. Um dos pais sofre de uma doença crónica e/ou grave
95. Negligência pessoal, aspecto e higiene inadequados...
96. Casa em más condições de segurança e higiene
97. Os pais são consumidores de drogas ou álcool
98. É conhecida a existência de ludopatias nos pais
99. Um dos pais ou ambos estão detidos (prisão)

