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Anexo III 
Quadros de análise de conteúdo 

 



NEGLIGÊNCIA – MALTRATO POR OMISSÃO DE CONDUTA  
ANÁLISE DE CONTEUDO - ESTUDO EMPÍRICO 
Categoria 1 – Necessidades de Desenvolvimento da criança 
Sub-categorias integradas: Saúde, Educação, Desenvolvimento emocional e comportamental, Identidade, Relacionamento familiar e social, 

Apresentação Social, Capacidade e Autonomia 

 2002 2010 

Saúde  
 

 “desaparecidos do sistema nacional de saúde” 

“o plano de vacinação é reiteradamente não cumprido” 

“nunca cumpriram… consulta médica, daquelas de rotina e de 

vigilância do desenvolvimento infantil” 

“A roupa(dos menores) apresentava-se muito suja” 

“os avós não cumpriam o tratamento de forma adequada” 

“eles não tinham consulta de rotina” 

“a casa cheirava bastante a vomitado(...) Alegadamente o pai 

consumia álcool” 

“depois tinha uma cozinha muito precária. Via-se que não havia 

muita higiene, a mãe estava a cozinhar em tachos muito pretos, 

muito sujos” 

“ os menores admitiam com frequência que bebiam vinho às 

refeições” 

“os menores descrevem com facilidade e naturalidade todos os 

procedimentos que um toxicodependente tem de assumir para 

“Alterou-se um pouco… Com a integração em Escola, 

por exemplo, a mãe recorria aos serviços de 

enfermagem para efectuar a vacinação necessária à 

integração escolar” 

“quase todas as vacinas dos menores foram tomadas 

apenas  em 2007, e o V tem agora uma em atraso” 

”Dá para contar pelos dedos das mãos o número de 

vezes que estes menores mais velhos vieram ao centro 

de saúde em toda a sua vida, a mais nova é excepção. 

Tem tudo bem direitinho, mas também está com uma 

família de acolhimento da segurança social.” 



consumir droga” 

“era necessário trazerem o boletim (de vacinas) de “x” em “x” 

tempo e, era uma das coisas que eles não traziam” 

“E nos próprios dentes dos meninos, via-se! Eram uns dentes já 

muito cariados, muito amarelos, muito, mesmo muito amarelos.” 

“O V acho que tinha um tipo  de pele, já mais velho... Rugoso... 

Aquelas manchas…  e as olheiras...” 

Educação 
 

“eram aqueles(meninos) que mais apresentavam dificuldades de 

aprendizagem” 

“Ele, sozinho, não conseguir resolver os problemas ou fazer as 

contas” 

“presença de livros, livros rasgados” 

“ acolher crianças que vinham de famílias com algumas 

dificuldades e com dificuldades escolares. O C. foi o primeiro que 

integrou o projecto, em 2002, logo de inicio, e na altura foi 

sinalizado pela escola, por ter dificuldades.” 

“uma dificuldade a todos os níveis: ao nível da escrita, da 

matemática. Muitas vezes não levava os livros para o ATL, para 

fazer os trabalhos de casa, dizia que não tinha, não tinha o 

material.” 

“tem por hábito levar tabaco para a escola e partilhá-lo com os 

colegas” 

“O aluno V não comparecido à escol, pelo que ainda 

não foi possível o seu contacto com a psicóloga da 

escola” (consulta do PPP, Maio 2010) 

“A negligência é factor presente em todo o quotidiano 

destes menores” (consulta do PPP, Maio 2010) 

“o V. apresenta apatia e desinteresse pela escola,  

sendo a sua assiduidade muito irregular” 

“Tem sido solicitada a presença da encarregada de 

educação, mas esta não tem comparecido” 

“o aluno V, ultrapassou o limite de faltes para este ano 

2009/2010 e foram elaboradas medidas correctivas, no 

entanto não foi possível realizá-las devido à sua falta 

de presença” 

“O C tem um plano educativo individualizado, mas 

apresenta um enorme absentismo o que dificulta a 



“nunca trazem o material escolar, no entanto os pais dizem que 

lhes providenciam o referido material” 

“eles tinham ambos dificuldades de aprendizagem, mas mais o V”

“Em relação a passeios da escola, …  eles foram muitas vezes, 

mas pagar...tinham o bilhete pago ou por nós, ou pelo Presidente 

da Junta… Eles diziam sempre que sim… nunca os ouvi dizer 

que não iam. Só que o dinheiro não vinha. Mesmo para livros, o 

Sr. Professor, normalmente, é que lhes dava o material… havia 

um bocado de desleixo deles” 

“Os cadernos e os livros, vinham uma miséria, oleosos ou com 

manchas de álcool” 

“Os professores chegaram a oferecer-lhe material escolar, 

nomeadamente, cadernos, lápis, mas ele passado pouco tempo, 

não se fazia acompanhar do material…  A justificação dele era 

encolher os ombros. Na maior parte do tempo, enquanto estava 

na sala de aula, ou se deitava na mesa e dormia ou se 

espreguiçava...” 

aplicação prática do referido plano” (consulta do PPP) 

“ Quando se encontra na escola, o C. salta a vedação 

da escola sem autorização para fumar, presumo” 

“O único nível positivo é à disciplina de ciências da 

natureza” 

“Neste momento o comportamento de C é de 

abandono escolar” 

“O C em contexto escolar desafia a autoridade de 

todos os adultos/funcionários, sempre que é 

interpelado” 

“ a encarregada de educação foi chamada à escola 

várias vezes desde o início do ano lectivo e não 

compareceu até ao momento, estamos em Junho” 

“tenho a sensação que a encarregada de educação 

pouca ou nenhuma influência positiva consegue ter no 

C” 

“A escola já esgotou todos os recursos” 

“Eu penso que a situação se mantém exactamente 

igual. Aliás, o C,  actualmente, frequenta uma turma de 

percursos escolares alternativos” 

“apresenta dificuldades de aprendizagem… falta de 

organização, não se faz acompanhar do material, não 



faz as actividades propostas. Inclusivamente a aula de 

educação física ele nunca chega a fazer, alegando que 

não tem o equipamento.” 

“… agora, finalmente, o C leva uma pasta para a sala 

de aula porque alguém lhe arranjou uma pasta com 

meia dúzia de folhas que está na biblioteca, para ele 

poder levar para a sala de aula. Porque senão nem 

disso ele se fazia acompanhar. Tem exactamente a 

mesma postura e a mesma atitude que já vinha da 

escola primária.” 

“…o V traz pelo menos um caderno.” 

“A mãe continua a mostrar exactamente o mesmo 

comportamento, a mesma atitude, de desinteresse, 

completamente alheada, embora seja chamada, após 

várias insistências, até apareça à escola mas, os 

resultados continuam a ser exactamente os mesmos 

(nulos).” 

“…a falta também de material, coisa que a D. D dizia - “ 

Então ele tem aí as coisas, só não leva porque não 

quer” - portanto, ela não tinha capacidade de 

supervisão.” 

 



Desenvolvimento 
Emocional e 
Comportamental 
 

 

“bastante rebelde (C.)… muito mexido… irrequieto, a mexer em 

tudo” 

“eu creio que havia distinção (entre os dois irmãos). Acho que era 

o C., em relação ao C. havia uma benevolência maior” 

“Eles não apresentavam muito bom comportamento, sobretudo o 

C.” 

“não me recordo de brinquedos (na habitação)”  

“os colegas não queriam estar ao lado dele... E eles sentiam 

aquilo” 

“ele aceitava (tomar banho na escola) e ficava contente porque, 

pelo menos os colegas já estavam próximos dele e já não se 

afastavam” 

“ o progenitor demonstra total desinteresse pela situação de 

carência dos seus dois filhos” (consulta do PPP) 

“Apesar de alguns comportamentos o C era muito agitado. O V 

era um miúdo mais pacato, mais calmo. O C não, o C foi sempre 

mais rebelde, entre aspas.” 

“usa linguagem e vocabulário grosseiro e impróprio (em 

relação a C)” 

“…todas as indicações que a escola sugere, propõe, 

dizem que sim mas depois acabam por não cumprir.” 

“…o C. costuma, ainda hoje... é assim, costuma faltar 

imenso aos primeiros tempos da manhã, aos primeiros 

tempos lectivos.” 

“Quando é interpelado sobre porque é que chegou 

tarde ou porque é que faltou, diz que não tinha 

despertador, que a mãe estava a dormir, que a mãe 

dorme muito, portanto, não estava minimamente 

preocupado com o facto de se levantar e vir para a 

escola. Se é com o C, de certeza que se reflecte 

também com o V.” 

“A maior parte das medidas eram medidas de 

realização de tarefas em ambientes escolares. (…) Por 

exemplo, desde ele ter, durante um determinado 

período de tempo, ele ter de realizar uma determinada 

tarefa ou, ter-lhe sido dado um prazo para ele organizar 

os seus cadernos diários ou ter de... por exemplo, 

preparar uma determinada matéria para depois ser 

avaliado nessa área. (Não se aplicava a suspensão)”. 



“…se há uma coisa que ela sempre cumpriu, foi com as 

visitas. As visitas estipuladas pela Comissão, ela 

cumpria-as sempre. Sentia, isso de acordo com a 

família de acolhimento, que observava essas visitas, 

muitas dificuldades em lidar com a menor. Em fazer-lhe 

festas, em motivá-la a ir para o colo dela, nesse 

aspecto ela tinha muita dificuldade em encarar 

[imperceptível] a filha de forma satisfatória. Não é que 

não gostasse dela ou que não tivesse afecto por ela, 

mas faltava-lhe aquelas competências de chamar a 

atenção, de motivá-la e nessa parte ela sempre teve 

muitas dificuldades em fazê-lo, até à data.” 

Identidade  
 

“ele chegou a tomar banho, algumas vezes lá, porque o menino 

também queria, principalmente o C, porque os colegas, 

rejeitavam-no” 

“os colegas não queriam estar ao lado dele porque cheirava mal. 

E eles sentiam aquilo” 

“O meu pai é conhecido por João Coveiro, este era o nome de 

rua para os “drogas” e a minha mãe era a Nossa Sra. de Fátima” 

(consulta do PP) 

“o mais velho, mesmo em questão de comportamento, era mais 

meigo, era mais dócil. Conversava mais, entrava mais nas 

“…a mãe estava grávida e o C não fazia qualquer tipo 

de referência à gravidez da mãe. Apenas dizia que a 

mãe estava grávida quando se questionava se era 

menina ou menino e ele não sabia nem queria saber. 

Se estava contente por ter mais um irmão, não fazia 

qualquer tipo de referência”. 

“Ele não tem qualquer tipo de expectativa em relação 

ao futuro, nem à sua vida, nem nada.” 

“Um miúdo da idade dele já começará a pensar num 

namorico ou coisa do género e, a ele passa-lhe tudo 



conversas, acatava mais, o outro era mais sisudo. Mais 

revoltado.” 

“…estes miúdos tinham a percepção de que realmente havia 

qualquer coisa diferente nele.  E o C talvez, tentasse...ou 

quisesse que o ajudassem… Já o V não...” 

 

 

 

completamente ao lado. Não tem interesse 

absolutamente nenhum.” 

“Ele tem uma muito baixa auto-estima, tem uma 

instabilidade emocional. E portanto as dificuldades do 

ponto de vista... as dificuldades são iguais.” 

“É um miúdo simpático, o V é um miúdo simpático, é 

um miúdo sorridente que, em qualquer situação... ao 

contrário do C, que é um rapaz já muito sisudo, nota-se 

que anda desmotivado, não tem interesse por nada, 

pronto, são irmãos que, do ponto de vista assim da... 

sei lá, estabelecendo um quadro psicológico, são 

diferentes.” 

“…mesmo o V tendo um comportamento mais 

adequado, não consegue mostrar interesse por 

nenhuma.” 

Relacionamento 
familiar e social 
 

“não se relacionavam muito bem com os colegas” 

“eu creio que havia distinção (entre os dois irmãos). Acho que era 

o C., em relação ao C. havia uma benevolência maior” 

“os outros queixavam-se muito do odor deles e afastavam-se 

mesmo e eles acabavam por ficar um bocado isolados” 

“nós convocávamos os pais, e quem ia geralmente era a 

progenitora… fui lá a casa e, o progenitor realmente encontrava-

“São completamente distantes, como se fossem dois 

estranhos na escola (referindo-se à relação entre os 

dois irmãos em contexto escolar).” 

“… C está muito mais afastado, e tem muito maior 

tendência a fazer amizades com alunos ou, com 

colegas que, têm o mesmo tipo de característica.” 



se em casa, mas estava deitado. Já era quase hora de almoço e 

ainda estava a dormir e não cheguei o conhecer” 

“ Alegadamente o pai consumia álcool com alguma frequência” 

“da imagem do pai, uma pessoa alta, magra, na altura constava-

se que ele tinha sido detido por consumo e tráfico de 

estupefacientes e, de facto estava de acordo com aquilo... 

Lembro-me também do pormenor das mãos, pronto, ele devia ser 

um grande fumador porque ele tinha os dedos todos amarelos” 

“(os pais) começaram a participar nas reuniões e mostravam 

interesse. Mas isso foi muito no inicio, depois nas outras reuniões 

já não compareceram e começaram a verificar-se alguns 

problemas” 

“principalmente o C, porque os colegas, rejeitavam-no” 

“Os menores visitam semanalmente os progenitores no 

Estabelecimento Prisional” (consulta do PP) 

“O V ficava sempre na margem de trás… mais calado, mais 

reservado.” 

“No contacto com os meninos, muitas vezes, notava-se que o V 

era quase que marginalizado” 

“E quantas e quantas vezes ele dava-me com até com a cabeça 

nos vidros das portas. Ai era, era.” 

 



Apresentação 
Social 

“a sua higiene pessoal não era das melhores e os outros utentes 

chegaram a queixar-se do odor dos menores” 

“os meninos chegavam a ir com a roupa rasgada e verificando-se 

até que não levavam roupa interior” 

“eles chegaram a apresentar piolhos e foi muito difícil ultrapassar 

essa situação porque os avós não cumpriam o tratamento de 

forma adequada” 

“A roupa apresentava-se muito suja”  

“a animadora chegou a riscar-lhes as mãos, para verificar se os 

avós lavavam as mãos, quando chegavam a casa e, no dia a 

seguir eles vinham da mesma forma” 

“A roupa não era adequada à estação do ano” 

“Isso acontecia com muita frequência, o facto de vir com roupa 

fresca em tempo de frio” 

“A questão da higiene acho que era aquela que chamava mais a 

atenção. Eles vinham sempre com um odor forte, roupa suja, 

muitas vezes não adequada ao tempo.” 

“os colegas não queriam estar ao lado dele porque cheirava mal. 

E eles sentiam aquilo” 

“quando vinha o fotógrafo (à escola), os miúdos sabiam que vinha 

o fotógrafo, podiam vir mais limpinhos mas, era a mesma coisa” 

“Estavam mais bem arranjadinhos... Quando os pais estavam 

“as meias, por norma são sempre de pares diferentes” 

“…ainda hoje, conforme estava a dizer, cruzo-me com 

ele tanto nos corredores como na biblioteca, acho que 

tenho uma boa relação com ele...pelo menos, ele a 

mim ainda me vai ouvindo e respeitando, coisa que 

com outro colega isso já não acontece mas, ele vem 

muitas das vezes com a roupa suja, com um cheiro 

intenso a suor, o cabelo, não deve ver o pente... só 

deve ver o pente uma vez por mês e, se calhar quando 

calha, e portanto, ele continua a ter uma atitude de 

pouco interesse por si próprio.” 

 



detidos.” 

Capacidade e 
Autonomia 

“Ele, sozinho, não conseguir resolver os problemas ou fazer as 

contas” 

“ele aceitava e ficava contente porque, pelo menos os colegas já 

estavam próximos dele e já não se afastavam” 

“tem por hábito levar tabaco para a escola e partilhá-lo com os 

colegas” 

 

“ele ficou retido, (numa turma de percursos alternativos, 

foi o único) este ano por falta de empenho, 

completamente, nunca estudou absolutamente nada.” 

 

 



 

NEGLIGÊNCIA – MALTRATO POR OMISSÃO DE CONDUTA  
ANÁLISE DE CONTEUDO DO ESTUDO EMPÍRICO 
Categoria 2 – Competências Parentais 
Sub-categorias integradas: Cuidados Básicos, Segurança, Afectividade, Estimulação, Estabelecimento de Regras e Limites, Estabilidade 

 2002 2010 

Cuidados básicos 
 

“a sua higiene pessoal não era das melhores e os outros 

utentes chegaram a queixar-se do odor dos menores” 

“A família foi, muitas vezes, chamada à atenção em relação a 

esse problema (higiene pessoal dos menores), desde os 

avós até, mais tarde, aos progenitores mas essa situação 

nunca se alterou” 

“os meninos chegavam a ir com a roupa rasgada e 

verificando-se até que não levavam roupa interior” 

“As mãos, a cara, o cabelo, apresentavam muita falta de 

higiene. Inclusive, a avó chegou a dizer-nos que apenas 

dava banho aos meninos ao fim-de-semana” 

“A roupa apresentava-se muito suja” 

“a animadora chegou a riscar-lhes as mãos, para verificar se 

os avós lavavam as mãos, quando chegavam a casa e, no 

dia a seguir eles vinham da mesma forma” 

“eles chegaram a apresentar piolhos e foi muito difícil 

“A família foi, muitas vezes, chamada à atenção em 

relação a esse problema (higiene pessoal dos 

menores), desde os avós até, mais tarde, aos 

progenitores mas essa situação nunca se alterou” 

“ a falta de higiene oral está sempre presente nos 

dois, agora C vai tentando melhorar a imagem 

exterior, mas a sua roupa interior está por norma  suja 

” 

“ não leva lanche, e o pequeno almoço segundo o V é 

água fervida com bolachas” (consulta do PPP) 

“Eu vejo-os, às vezes,  mas eles fogem!... têm 

vergonha… estão na mesma coisa! em Março e a 

maneira de vestir é quase a mesma…  um aspecto 

descuidado” 

“… todas as indicações que a escola sugere,  dizem 

que sim mas depois acabam por não cumprir. Eu 



ultrapassar essa situação porque os avós não cumpriam o 

tratamento de forma adequada” 

“os outros queixavam-se muito do odor deles” 

“A roupa não era adequada à estação do ano” 

“Isso acontecia com muita frequência, o facto de vir com 

roupa fresca em tempo de frio” 

“quando entrei tive de sair muito disfarçadamente porque a 

casa cheirava bastante a vomitado. O cheiro incomodou-me 

bastante, disfarcei, vim um pouco cá fora e voltei a entrar. 

(…) Via-se que não havia muita higiene, a mãe estava a 

cozinhar em tachos muito pretos, muito sujos” 

“A questão da higiene acho que era aquela que chamava 

mais a atenção. Eles vinham sempre com um odor forte, 

roupa suja, muitas vezes não adequada ao tempo… o nosso 

pólo de animação estava integrado na EB1 e tinha balneários 

e, ele chegou a tomar banho, algumas vezes lá” 

“os avós, por várias vezes, afirmavam que davam banho ao 

fim-de-semana, só(…)aquilo estava no meio dos campos, 

aquilo não era pátio, era terra e, portanto, eles sujavam-se” 

“foram feitas 9 visitas domiciliárias em dois meses, a 

desarrumação e desorganização do espaço era total e 

constante, mesmo após alertada diversas vezes para o facto” 

lembro-me, por exemplo, em relação ao V, que uma 

indicação que veio da escola primária que houve um 

acordo para o V fazer a higiene pessoal na escola: 

para tomar banho, trocar de roupa e fazer a higiene 

oral... e entretanto, quando a mãe trocou de 

residência, deu informação à escola que não era 

necessário porque já tinha condições em casa para o 

menor fazer a higiene pessoal. O certo é que as 

coisas continuam exactamente na mesma.” 

“Quando é interpelado sobre porque é que chegou 

tarde ou porque é que faltou, diz que não tinha 

despertador, que a mãe estava a dormir, que a mãe 

dorme muito, portanto, não estava minimamente 

preocupado com o facto de se levantar e vir para a 

escola. Se é com o C, de certeza que se reflecte 

também com o V.” 

“…há 4 anos e hoje, é exactamente igual. Mantém-se. 

(em relação à higiene pessoal dos dois menores mais 

velhos).” 

“ que a situação destes menores estará 

salvaguardada somente se houver continuidade e 

intervenção sócio - educativa efectuada pela equipa, 



“ a falta de higiene oral está sempre presente” 

“o tema de conversa (entre professores), nos intervalos e nas 

reuniões, .debruçava-se sobre a falta de higiene. Porque os 

miúdos...era um cheiro tão intenso na sala… Diariamente” 

“o facto de eles tomarem banho aqui na escola, seria uma 

maneira de pôr à prova que ela realmente não era uma boa 

mãe. Talvez por esse medo, por esse receio (não aceitava a 

ajuda).” 

“Às vezes, vinham com sapatilhas para aí o 40 ou 42.” 

“ (a roupa) quando estivesse suja, não valia a pena lavar, 

deitava-se fora e pronto” 

“vinham sem nada, sem o pequeno-almoço!” 

“As unhas muito sujas, ainda cheguei, várias vezes, a meter-

lhes as unhas em lixívia.” 

“…a aparência dos miúdos, nessa altura, (…) Sujitos. 

Bastante sujitos”. 

caso contrário, parece que a progenitora não 

apresenta capacidade de, por si só.” 

“…se a equipa técnica sair do terreno, eu acho, eu 

acredito que realmente, a Dª D regrida e volte a ser a 

D que era no inicio de todo este processo.” 

“Daquela mãe que conheceu em 2001, se tiver de 

compará-la, por exemplo, com a mãe que agora vai 

estando com a família de acolhimento, em 2009, 

neste espaço temporal... Sim, em 2001 eu não 

conhecia a mãe. Mas conhecia as condições onde ela 

morava e, daí …  dava para tirar alguma ideia de 

como seria o dia-a-dia dela. Neste momento, eu acho 

que ela progrediu bastante.” 

“Pronto, que eu não tinha “coiso”, limpeza, não tinha 

nada. Porque não tinha água para lavar, não tinha 

nada…” 

Segurança 
 

“A habitação (dos progenitores) era muito precária.” 

“os menores descrevem com facilidade e naturalidade todos 

os procedimentos que um toxicodependente tem de assumir 

para consumir droga” 

 

“uma das vezes, C saltou a vedação e dirigiu-se à 

auto-estrada numa hora de muito tráfego” 

“…ele e esse colega fugiram da escola e 

atravessaram os [imperceptível] contínuos à escola, 

tendo inclusivamente atravessado a auto-estrada, a 

A4.” 



 

Afectividade 
 

“eu creio que havia distinção (entre os dois irmãos). Acho 

que era o C., em relação ao C. havia uma benevolência 

maior” 

“acho que ela (mãe) não demonstrava muito…  Afectos” 

“recordo-me que ela ia à frente e os miúdos atrás ou então, 

os miúdos à frente e ela atrás. Nunca vi um carinho…” 

“Então quando veio o C foi porque...quis.” 

 

“…a mãe estava grávida e o C não fazia qualquer tipo 

de referência à gravidez da mãe. Apenas dizia que a 

mãe estava grávida quando se questionava se era 

menina ou menino e ele não sabia nem queria saber. 

Se estava contente por ter mais um irmão, não fazia 

qualquer tipo de referência”. 

“ Sentia, isso de acordo com a família de acolhimento, 

que observava essas visitas, muitas dificuldades em 

lidar com a menor. Em fazer-lhe festas, em motivá-la 

a ir para o colo dela, nesse aspecto ela tinha muita 

dificuldade em encarar [imperceptível] a filha de forma 

satisfatória. Não é que não gostasse dela ou que não 

tivesse afecto por ela, mas faltava-lhe aquelas 

competências de chamar a atenção, de motivá-la e 

nessa parte ela sempre teve muitas dificuldades em 

fazê-lo, até à data.” 

“Demitiu-se das suas funções, completamente. 

Desresponsabilizou-se e, até à data nunca procurou 

informações sobre a filha…” 

“Que eles fossem felizes, e tudo...Que os meus filhos 

fossem felizes! (…)  Mais felizes do que eu! 



 

 

 

Estimulação 
 

“não me recordo de brinquedos (na habitação)” 

“presença de livros, livros rasgados” 

“ não levava os livros para o ATL, para fazer os trabalhos de 

casa, dizia que não tinha, não tinha o material.” 

 

 

Estabelecimento de 
regras e limites 
 

“Eles não apresentavam muito bom comportamento, 

sobretudo o C.” 

“bastante rebelde (C.)… muito mexido… irrequieto, a mexer 

em tudo” 

“presença de livros, livros rasgados” 

“ Não tinham regras isso, não. Não tinham horas de chegar a 

casa nem tinham ninguém que se preocupasse em ir 

procurá-los” 

“…mesmo em casa, os avós já diziam: “ Eu não sei o que 

hei-de fazer, porque eu não consigo impor regras. Eu bem 

lhe digo: C vai estudar, C está quieto, C não faças isso””. 

“Na escola, pronto, pelo menos o C, era mais traquina. Já era 

por “coisa” do pai, o pai deixava-o fazer tudo o que ele 

queria.” 

“…o C. costuma, ainda hoje... é assim, costuma faltar 

imenso aos primeiros tempos da manhã, aos 

primeiros tempos lectivos.” 

“Lembro-me de uma vez duma peripécia que 

aconteceu, ele teve neste ano, seis ou sete faltas 

disciplinares, sete participações de ocorrência 

disciplinar e (…)” 

“…ele e esse colega fugiram da escola e 

atravessaram os [imperceptível] contínuos à escola, 

tendo inclusivamente atravessado a auto-estrada, a 

A4.” 

“O C tem mais uma atitude de oposição” 

“Quer dizer, do ponto de vista prático os resultados 

são muito, muito, muito, muito, muito reduzidos, para 



 não dizer praticamente nulos.” 

“…a falta também de material, coisa que a D. D dizia - 

“ Então ele tem aí as coisas, só não leva porque não 

quer” - portanto, ela não tinha capacidade de 

supervisão.” 

“…realmente está a ter muitas dificuldades em 

controlar esses comportamentos do filho.” 

 

Estabilidade 
 

“os pais encontravam-se detidos por, alegadamente, tráfico 

de droga” 

“os menores que viviam com os avós paternos” 

“quando os pais regressaram a casa, após estarem detidos” 

“nós convocávamos os pais, e quem ia geralmente era a 

progenitora… fui lá a casa e, o progenitor realmente 

encontrava-se em casa, mas estava deitado. Já era quase 

hora de almoço e ainda estava a dormir e não cheguei o 

conhecer” 

“Tenho conhecimento que eles... que os dois tinham 

problemas com o álcool, embora em relação à questão da 

toxicodependência algumas informações que nos foram 

prestadas na altura é que havia algum tráfico de 

estupefacientes. Chegando, inclusivamente, o casal a estar 

“Demitiu-se das suas funções, completamente. 

Desresponsabilizou-se e, até à data nunca procurou 

informações sobre a filha…” 



detido por tráfico de estupefacientes.” 

“Batia-me, muitas vezes, a mim e aos meus filhos! Quantas e 

quantas vezes. Às vezes queria dinheiro e queria obrigar-me 

a ir pedir dinheiro aos meus pais, para a droga!” 

“E quantas e quantas vezes ele dava-me com até com a 

cabeça nos vidros das portas. Ai era, era.” 
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História e 
funcionamento familiar 

 

“eles (avós paternos) que acautelaram os menores, no fundo, 

quando os pais foram detidos” 

“os menores  viviam com os avós paternos” 

“quando os pais regressaram a casa, após estarem detidos” 

“nós convocávamos os pais, e quem ia geralmente era a 

progenitora… fui lá a casa e, o progenitor realmente encontrava-se 

em casa, mas estava deitado. Já era quase hora de almoço e ainda 

estava a dormir e não cheguei o conhecer” 

“a imagem do pai, uma pessoa alta, magra, na altura constava-se 

que ele tinha sido detido por consumo e tráfico de estupefacientes e, 

de facto, estava de acordo com aquilo... Lembro-me também do 

pormenor das mãos, pronto, ele devia ser um grande fumador 

porque ele tinha os dedos todos amarelos” 

“O percurso escolar do arguido foi condicionado negativamente pelo 

absentismo e falta de motivação para as actividades escolares. Com 

9 anos de idade saiu de casa dos pais para trabalhar numa quinta, 

“Porque ele relatou uma situação em que houve uma 

rusga policial lá a casa e que os pais tinham 

escondido a droga numa das pias dos porcos e, que 

um porco entretanto foi à vida, terá morrido por 

overdose” 

“Em contrapartida a colega também já referia alguns 

factores de protecção. Que era a separação do casal. 

Portanto, a saída do agregado... do elemento 

destabilizador e agressivo, que era o pai dos menores. 

Mas não resultou, a situação mantém-se” 



as responsabilidades parentais passaram assim a ser assumidas 

pela entidade patronal ” 

“Foram ambos condenados por tráfico de estupefacientes (PP, pelos 

art.21º do DL nº 15/93 de 22 de Janeiro), facto praticado em 

28/6/2001.”(consulta do PP NIC) 

“Decisão de acórdão em 15/11/02, condena ambos a 4 anos de 

prisão em co-autoria” (consulta do PP NIC) 

“A D. Dores dedica-se à venda, mas o despiste de consumo de 

substâncias deu negativo. É sempre a esposa do suspeito que 

recebe o dinheiro que vários toxicodependentes lhe entregam. Estes 

vão à residência dos suspeitos” (consulta do PP- NIC) 

“Na vigilância montada pelo Núcleo de Investigação Criminal da 

GNR, informa o cabo da GNR (21 de Janeiro de 2001) que a 

suspeita envolve um filho menor no negócio e é o filho que vai dentro 

da residência buscar o pacote e o trás à mãe, que na porta o entrega 

a indivíduos que aguardam do lado de fora” (consulta do PP – NIC) 

“… assim atenta à gravidade da conduta dos arguidos e  a moldura 

penal aplicável, a detenção efectuada porque o flagrante delito e 

punido com requisitos pena de prisão, obedeceu aos requisitos 

legais e como tal declaro-a válida (referindo-se à aplicação de 

medida de coação de prisão preventiva). Do auto de apreensão 

efectuado, das declarações de ambos os arguidos e das prestados 

pelos filhos dos arguidos, caso os avós não demonstrem 

disponibilidade para os acolher, pode entregá-los na Instituição 



“Terra dos Homens””” (PP – 1º Juízo TBMCN) 

“ (descrição da mãe) o que me surge logo é: cabelos amarrados, 

muito oleosos, muito sujos e, toda ela, pronto, vestida com nódoas 

ou sem nódoas, mas assim, com uma aparência mesmo muito má” 

“A mãe tinha capacidade cognitiva para conseguir perceber aquilo 

que lhe estava a ser solicitado pelos professores?... sim ela 

percebia. Ela não fazia porque não queria e também se calhar 

porque não tinha condições em casa.” 

“ (a mãe) era sim uma pessoa muito triste… Muito “acabrunhada”... A 

primeira ideia que a pessoa teria dela era, que era uma pessoa má, 

uma pessoa fechada...mas não era, era sim uma pessoa triste.”. 

“ o pai foi lá, aliás, era descrito como estando muito mal arranjado, 

muito sujo, cheirava-lhe a álcool, alcoolizado e que, apenas referia 

que ia falar com o filho para ver o que é que podia fazer mas, nunca 

se alterou a situação.” 

“(a mãe) trazia os cabelos soltos mas todos gordurosos… Oleosos. 

Toda suja. Via-se mesmo que ela, pronto, alcoolizava-se muito... De 

noite e tudo e, depois dormia assim até às tantas.” 

“Mas então com os nervos bebia...Bebia,  para me esquecer.. “ 

“Não fazia nada. Deitava-me, dava-me para ir para a cama, 

dormir…” 

 

Família alargada 
 

“os menores que viviam com os avós paternos, na época” 

“uma sobrinha que estava sentada no sofá (casa dos avós paternos) 
“E cheguei a visitá-la e ela tem a casa muito limpa, 

muito arrumada, é uma senhora muito arranjada! E até 



 e, ao levantar as pernas, a roupa interior apresentava muita falta de 

higiene” 

“O arguido (pai dos menores” é oriundo de uma família de modesta 

condição sócio-económica” (consulta do Processo Penal) 

“A mãe dela era uma pessoa com muitos problemas. Já na altura era 

uma pessoa alcoolizada e essa notava-se muito bem.” 

“A família não se entendia. Dava-me a impressão que os avós diziam 

que disponibilizavam as coisas mas também não eram muito 

receptivos.” 

“Tinha o quarto, a sala e a cozinha. Não tinha casa de banho, não 

tinha nada. O meu sogro é que me dava a água e a luz e, volta e 

meia, cortava-me tudo.” 

que eu acabei por desabafar e dizer: “ Que estranho a 

sua filha, se a senhora é assim limpa, provavelmente, 

a sua filha foi criada neste ambiente!? E como é que 

ele viveu? Pelo menos naquela situação?” E ela diz 

que não compreende, porque de facto até casar, ela 

viveu ali com aquelas condições, com aqueles hábitos 

de vida e, não consegue perceber como é que ela se 

dava no meio, portanto, da lixeira, de tanto desleixo.” 

“Já não se dava, nem eu, nem o meu sogro, o meu 

sogro até chegou a partir-me o braço.” 

“Não é habitual falarem sobre os problemas uns dos 

outros” 

Condições 
habitacionais 

 

“(os avós) tinham uma casa de banho exterior e, talvez por isso... 

alegavam esse motivo para não tomarem banho com tanta 

facilidade, mas realmente não era motivo para isso”  
“(a habitação dos avós) achei que realmente tinha alguma falta de 

higiene mas, o que mais me chamou a atenção foi a desarrumação. 

Verifiquei que o quarto dos meninos não tinha armário, a roupa era 

colocada a “monte”, uma em cima da outra” 

“não me recordo de brinquedos (na habitação)” 

“A habitação (dos pais) era muito precária. Era uma habitação muito 

pequena. Lembro-me que tinha um quarto e depois tinha outro 

espaço com duas camas onde dormiam os menores, e depois tinha 

uma cozinha. Não tinha casa de banho !.. quando entrei tive de sair 

“…o agregado familiar está a residir, actualmente, 

noutra residência, com algumas condições de 

habitabilidade, os quartos são separados e, reside 

com o agregado, o avô materno.” 

“… a falta de higiene habitacional por parte dos 

menores... a falta de higiene pessoal por parte dos 

menores, os menores admitirem em... na escola que 

bebiam álcool às refeições, e pelos vistos chegaram a 

ter episódios no ATL em que se apresentavam com 

forte odor a álcool e, eles acho, que também terão 

assumido que também bebiam.” 

“Pouca motivação e expectativas da parte deles, a não 



muito disfarçadamente porque a casa cheirava bastante a vomitado. 

A primeira divisão, onde estava o pai, tinha apenas uma cama e 

pouco mais. A segunda divisão, lembro-me que tinha uma cama, 

onde dormia o C. e, se não estou em erro, tinha uma mais 

pequenina, era uma espécie de cama embutida, não sei bem 

explicar, onde dormia o outro menor. E, depois tinha uma cozinha 

muito precária. Via-se que não havia muita higiene, a mãe estava a 

cozinhar em tachos muito pretos, muito sujos” 

“era uma casa(habitação dos avós paternos) com pouca higiene, de 

um modo geral, muito desarrumada, uma casa daquelas rurais, 

também com poucas condições. A casa de banho que existia, era 

uma casa de banho exterior que, julgo que não tinha água quente. 

Portanto, as condições não eram as ideais e, os avós, por várias 

vezes, afirmavam que davam banho ao fim-de-semana, só.” 

“aquilo(habitação dos avós e dos pais) estava no meio dos campos, 

aquilo não era pátio, era terra e, portanto, eles sujavam-se” 

“Um divã e não vi mais nada. Só vi o divã e as roupas todas a 

“monte” e vi as ovelhas da outra parte, da divisão, aquilo era 

baixinho...” (descrição do quarto dos menores em casa dos pais) 

“…o espaço era uma coisa, foi classificado mesmo como “horrível”, 

classificou como “cortes de animais”. Portanto, o espaço habitacional 

era uma coisa indescritível.” 

“A casa dos avós paternos era subdividida em três quartos, uma 

sala, cozinha, tinha o wc no exterior e, tinha as condições de 

valorização da vida escolar por parte da progenitora, 

também, ausência de competências, por parte da 

progenitora, ao nível dos cuidados de higiene pessoal 

e habitacional... Mantinha-se, praticamente, como em 

2002.” 

“A parte dos quartos, da sala, a sala estava 

minimamente organizada. É claro que depois 

chegamos ao quarto e já tinham lá, para estarem a ver 

televisão, porque eles tinham televisão no quarto, 

tinham lá comida nos pratos, lá pousada em cima da 

cómoda, uma tigela com cereais do pequeno-almoço. 

Pronto, chegamos à cozinha, que é sempre a parte 

mais crítica da D. D, lá estava outra vez o caos 

instalado.” 

“Aqui há uma Negligência Não Consciente por parte 

da Progenitora”. 

“Agora fui fazer uma visita e não estava muito limpa 

(…), razoável. Eu fui fazer a visita com a colega do 

RSI, que também acompanha a situação da 

progenitora e, em termos de espaço, de divisões, acho 

que tem condições. Ela estava era a tentar, e com o 

apoio do irmão, pintar a casa porque ganha muita 

humidade. E o facto de as paredes estarem mais 

negras, também dá um aspecto mais debilitado à 



habitabilidade para acolher estes menores. Em termos de 

organização e higiene habitacional... Pronto, não era aquilo de 

acordo com os nossos valores mas, era minimamente organizada! A 

parte do wc no exterior, pronto… Dificultava de alguma forma.” 

“…chegamos lá e aquilo era péssimo!” (em referência à habitação do 

agregado familiar) 

“As camas não tinham lençóis, estavam por fazer, uma falta de 

higiene e organização habitacional terrível, a cozinha então foi o que 

me meteu mais confusão, porque o fogão estava imundo!” 

“Aquilo é um género, tipo barraco, em tijolo, tudo construído, nada 

acabado por fora, a nível interior tinha uns acabamentos muito maus, 

o pavimento era... no chão era cimento ou terra.” 

“…tinha um espaço improvisado para lareira(no meio da cozinha).” 

“Aquilo era apenas uma divisão, mas dividida. Era uma casa/corte de 

animais”. 

“…foi marcada principalmente pela falta de higiene e, as próprias 

condições da casa eram péssimas. Eu lembro-me que na altura, nós 

entramos lá e ficamos muito mal dispostas porque tinha...as paredes 

estavam marcadas com fezes, julgamos que, do próprio agregado 

familiar” 

“…porque eles passavam ali...trancados com os pais. Em casa havia 

apenas um colchão, para a família, eles eram quatro…” 

“Nós entravamos na porta principal e a porta do quarto dava acesso 

às outras todas. Passávamos de umas divisões para as outras para 

própria casa. E ela estava a tentar alterar isso. Nesse 

dia, como estava a frequentar o curso, e tinha vindo de 

manhã para o curso que ela anda, de alfabetização, 

também tinha a casa mais desarrumada.” 



chegar à cozinha. Casa de banho não me lembro, na altura, de 

existir. Acho que era inexistente mesmo. Eles faziam, como ela dizia, 

nas bordas, nas vinhas, as suas necessidades. A cozinha pouco ou 

nada tinha, tudo muito sujo, muito negro porque também não havia 

luminosidade, não havia janelas, acho que praticamente havia só 

mesmo a porta de entrada. A cama, o colchão estava negro, preto 

mesmo...” 

“Uma habitação sem o mínimo de condições, de conforto. A falta… 

de tudo” 

“Tinha o quarto, a sala e a cozinha. Não tinha casa de banho, não 

tinha nada. O meu sogro é que me dava a água e a luz e, volta e 

meia, cortava-me tudo.” 

Situação Profissional 
 

“nós convocávamos os pais, e quem ia geralmente era a 

progenitora… fui lá a casa e, o progenitor realmente encontrava-se 

em casa, mas estava deitado. Já era quase hora de almoço e ainda 

estava a dormir e não cheguei o conhecer” 

“Depois meteu os papéis do ordenado mínimo... Do Rendimento 

Mínimo. E ele é que recebia, vinha no nome dele.” 

“Ele recebia o Rendimento Mínimo... E gastava-o todo.” 

“Andava a trabalhar nas obras. Andava a fazer uma casa em S. 

Martinho. Entretanto, piorou a situação dele com a droga...!? Ele 

tornou-se a meter.” 

“…actualmente vivem só do rendimento social de 

inserção, o pai está ausente deste agregado familiar à 

cerca de três anos.” 

Rendimento Familiar 
 

“os avós recebiam a prestação(Rendimento Mínimo Garantido)” 

“não me recordo de brinquedos (na habitação)” 

“…a equipa técnica diz que ela não é capaz de tomar 

iniciativa e por si só, não demonstra ter competências 



“ Muitas vezes não levava os livros para o ATL, para fazer os 

trabalhos de casa, dizia que não tinha, não tinha o material.” 

“Eu, para ser franca, para o fim, fui obrigada a meter-me também, a 

vender, para ter “coisa” para os filhos comerem. Para ter dinheiro!” 

a este nível. É sempre preciso estabelecer-lhe 

objectivos: tem de fazer assim, assim e assim, e ela 

faz.” 

“Mas eu agora, recebo, e faço logo as compras para 

todo o mês…  Assim se me faltar o dinheiro para 

comer, não falta aos miúdos. Pelo menos não lhes 

falta a comida... 

Integração social da 
família 

 

“eles eram um pouco colocados à parte por eles (colegas)” 

“os outros queixavam-se muito do odor deles e afastavam-se mesmo 

e eles acabavam por ficar um bocado isolados” 

“quando os pais regressaram a casa, após estarem detidos” 

“das poucas vezes em que a mãe cá vinha, realmente era...  uma 

figura carismática, vá lá... Porque era uma pessoa muito desleixada.” 

“… o pai nunca veio… na eventualidade de qualquer festinha, a mãe 

vinha mas, realmente, afastava-se. Ela ficava isolada”. 

 

“…muito desconfiada. Com muitas reservas e logo 

mostrando que não ia colaborar connosco e, depois 

verbalizou e disse mesmo que não estava interessada 

no nosso apoio. Eu não sei se era o fogão ou o 

frigorifico que até não funcionava... Já não me 

recordo, estava avariado e, portanto, não tinham.” 

Recursos comunitários “em 2002, a Cercimarco lançou um projecto chamado “ Novos 

Percursos, Novos Contextos” no âmbito do programa “ Ser Criança”, 

que incluiu a criação de um pólo de animação sócio - educativa e 

cultural. Esse projecto era direccionado a crianças com problemas 

de aprendizagem e cujas famílias eram beneficiárias do Rendimento, 

na altura, Mínimo Garantido. Foi a partir desse projecto que eu 

conheci então(os menores).” 

“o projecto incluía a organização de grupos de pais” 

“A família foi alvo de um acompanhamento muito 

próximo, eu diria intensivo mesmo, por parte de uma 

equipa técnica de RSI, de Dezembro de 2007 até 

Novembro de 2009, sendo que nessa data este 

acompanhamento cessou por falta de técnicos (o 

acordo com a Segurança Social terminou), daí para a 

frente foi de novo o desastre” 

“O regime de tutoria é indicado por um professor que 



“seriam estruturas próximas de ATL´s” 

“E tinha como principal objectivo acolher crianças que vinham de 

famílias com algumas dificuldades e com dificuldades escolares” 

“E, aí, a Comissão no sentido de salvaguardar a menor, integrou-a 

numa família de acolhimento mas com o consentimento da 

progenitora e, assumindo a progenitora que realmente tinha 

dificuldades em prestar os cuidados à filha.” 

“…havia aqui um projecto que nós dominamos, “Crescer Saudável”, 

que é um projecto de apoio a menores em situação de risco, que nos 

era sinalizado pelo médico ou enfermeiro.” 

“(…) ajudavam... os vizinhos! Às vezes levavam-me frango, outras 

vezes levavam-me arroz, massa...” 

 

faz o acompanhamento personalizado ao aluno. Que o 

acompanha na organização das suas tarefas 

escolares, que o orienta nas mais diversas situações 

do seu dia-a-dia. No caso do C, sobretudo no caso do 

C, no final do primeiro período ele foi indicado 

[imperceptível] e calhou-me a mim essa 

responsabilidade, então, além de orientar no sentido 

das suas tarefas escolares, nomeadamente o que 

era? A organização de cadernos diários, a 

preocupação em trazer o material diário e exigir que 

ele apresentasse... não deu resultado, foi fracassado” 

“Eles têm acesso a livros na biblioteca da escola, de 

resto não têm mais nada.” 

“…se a equipa técnica sair do terreno, eu acho, eu 

acredito que realmente, a Dª D regrida e volte a ser a 

D que era no inicio de todo este processo.” 

“Tenho alguma dificuldade em acreditar em alguma 

mudança mas...” 
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