
 

RESUMO 

Introdução: As necessidades irredutíveis das crianças, apesar de ainda em fase de 

reconhecimento, não poderão deixar de ser asseguradas. Acima de tudo é dever de todos 

nós contribuir para assegurar as condições necessárias para que as crianças possam atingir o 

estádio adulto de um modo digno. Assim, perante uma criança em risco, a intervenção 

imediata na remoção deste mesmo risco constitui um imperativo ético, pelo que o 

comunicar as situações que coloquem em causa o interesse superior da criança torna-se 

num dever de qualquer cidadão. Deste modo, propomo-nos, assim, reflectir sobre as 

crianças e jovens em risco e compreender qual o nível de responsabilidade que nos é 

imputado. 

Objectivos: Nesta dissertação procurámos construir um percurso ideal que oriente de uma 

forma eficaz a intervenção na criança e no jovem em risco, bem como analisar a 

sensibilidade dos profissionais que exercem as suas funções em entidades com competência 

em matéria de infância e juventude no que diz respeito aos maus-tratos.  

Materiais e método: No estudo foi utilizado um inquérito com 23 questões. A amostra 

foi não aleatória do tipo bola de neve, isto é, em rede. Esta metodologia de selecção da 

amostragem manteve-se até atingirmos um conjunto de 200 profissionais portugueses que 

desenvolvem a sua actividade em entidades com competência em matéria de infância e 

juventude. Para a análise da amostra ou das variáveis recorremos a estatísticas descritivas 

apropriadas. Paralelamente, as variáveis categóricas foram descritas através de frequências 

absolutas e relativas (em percentagem). De referir que esta análise estatística foi elaborada 

através do programa de análise estatística de dados SPSS® v.13.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences) e MedCalc v.7.4.3.0. 

Resultados e Conclusões: Os resultados e conclusões finais apontam para a existência de 

necessidades ao nível da formação sobre os diferentes papéis a desempenhar pelos 

profissionais e entidades responsáveis na intervenção junto da criança e do jovem em risco. 

Na realidade, todos nós somos chamados a intervir, quer moralmente, quer legalmente, 

sendo que estes profissionais terão, naturalmente, uma obrigação acrescida em função das 

suas posições na sociedade. Mas para existir uma adequada intervenção que permita, de 

facto, defender os direitos das crianças, é necessário que a sociedade consiga pôr em prática 

uma verdadeira responsabilidade solidária. 



ABSTRACT 

Introduction:  Despite being in an early stage of recognition, the irreducible needs of 

children should nevertheless be assured. In particular, we have the duty to contribute to 

assure the necessary conditions for children to reach their adulthood in a dignified way. 

Consequently, when facing a child at risk, the immediate intervention is the removal of this 

risk, and this constitutes an ethical imperative; therefore the communication of any 

situation that puts the superior interest of a threatened child is a duty of each and every 

citizen. Thus, we propose a reflection on children and youngsters at risk in order to 

understand which level of responsibility we all have in this matter. 

Objectives: In this dissertation we aim to build an ideal course that guides the intervention 

in child and youngsters at risk in an efficient way. We also intend to analyse the sensibility  

and awareness of professionals that deal regularly with these kind of situations in 

institutions with competence in matters of childhood and youth issues. 

Materials and methods: In this study an enquire with 23 questions has been used. The 

sample was obtained using a non-random selection technique known as snowball sampling, 

where existing study subjects are used to recruit more subjects into the sample.  This 

methodology was followed until we reached a set of 200 Portuguese professionals that 

work in entities/institutions with expertise in matters of childhood and youth. For the 

analysis we resorted to appropriate descriptive statistics. The result variables are described 

through absolute and relative frequencies (%). The statistic sampling was performed using 

the program of statistical analysis SPSS® v.13.0 (Statistical Package for the Social Sciences) 

and MedCalc v.7.4.3.0. 

Results and Conclusions: The final results and subsequent conclusions point out the 

existence of obvious needs in information and training of professionals and institutions 

that intervene with children and youngsters at risk. Indeed, we are all called to intervene 

morally and legally, but these professionals have a greater obligation due to their position in 

society. Nevertheless, in order to propose an adequate intervention that allows, effectively, 

the protection of children rights, it is necessary that society manages to put into practice 

responsible actions based on values like solidarity and attentiveness. 

 


