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O que é a Comissão de 

Proteção de Crianças e 

Jovens de Macedo de 

Cavaleiros? 

 

  É uma entidade não judiciária, 

com autonomia funcional, que visa 

promover os direitos de uma 

criança ou jovem que se encontre 

numa situação de perigo. 

Como contactar:  

“Se as coisas são feitas pa-

ra serem usadas e as pes-

soas para serem amadas  

porque amamos as coisas 

e usamos as pessoas ?”  

Klyslene 

 

Cuidar das Crianças e dos Jovens é 

uma obrigação de todos! 



Legitimidade da 
Intervenção 

- Assume comportamentos ou se entrega a ativi-

dades ou consumos que afetem gravemente a sua 

saúde, segurança, formação, educação ou desen-

volvimento sem que os pais, o representante legal 

ou quem tenha a guarda de facto se lhes oponham 

de modo adequando a remover essa situação. 

(artigo 3.º da Lei n.º147/99 de 1 de Setembro) 

 

  Como intervimos?  

 - Através de medidas de promoção e proteção 

previstas na Lei 147/99: 

- Apoio junto dos pais; 

- Apoio junto de outro familiar; 

- Apoio para a autonomia de vida da criança ou 

jovem; 

- Acolhimento familiar ou institucional 

Consentimento: 

- A intervenção da CPCJ depende do consentimen-

to expresso dos pais, do representante legal ou 

da pessoa que tenha a guarda de facto, consoante 

o caso. 

- A intervenção depende da não oposição da crian-

ça ou do jovem com idade igual ou superior a 12 

anos. (artigos 9.º e 10 da Lei n.º147/99 de 1 de Setembro) 

 

Quem pode pedir a inter-
venção da CPCJ: 

- As próprias crianças e jovens; 

-Qualquer pessoas que tenha conhecimento 

de crianças e jovens em perigo; 

- Serviços ou Instituições com competência 

em matéria de Infância e Juventude; 

- G.N.R; 

- Autoridades Judiciárias. 

 

 

  

 É importante saber que:  

Todos os processos são sigilosos e confi-

denciais de forma a preservar a vida das 

crianças e das suas famílias. 

“A intervenção para a promoção dos direitos e 

proteção da criança e do jovem em perigo tem 

lugar quando os pais, o representante legal ou 

quem tem a guarda de facto ponham em perigo a 

sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte 

de ação ou omissão de terceiros ou da própria 

criança ou jovem…”  

  Considera-se que a criança ou o jovem está 

em risco quando: 

- Está abandonado ou vive entregue a si próprio; 

- Sofre maus-tratos físicos ou psíquicos, ou é 

vítima de abusos sexuais; 

- Não recebe os cuidados ou a afeição adequada 

à sua idade e situação pessoal; 

- É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos 

ou inadequados à sua idade, dignidade e situação 

pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desen-

volvimento; 

- Está sujeita de forma direta ou indireta, a 

comportamentos que afetem gravemente a sua 

segurança ou o seu equilíbrio emocional; 


