Dia Universal dos Direitos da Criança
Caracterização das crianças e dos agregados familiares em Portugal
1.
Sabia que
Em 2019, havia em Portugal 1.723.363 crianças (menores de 18 anos). Eram 16,8% face
à totalidade da população residente.
Fonte: INE
População média anual residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Idade; Anual
Link:
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0002721&contexto
=bd&selTab=tab2

2.
Sabia que
Os 5 municipios com mais crianças e jovens dos 0 aos 19 anos são Lisboa, Sintra, Vila
Nova de Gaia, Cascais e Loures mas, face à população residente, são Ribeira Grande,
Lagoa [Região Autónoma dos Açores], Câmara de Lobos, Mafra e Alcochete.
Fonte: INE, PORDATA
Link: População residente, média anual: total e por grupo etário
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++m%c3%a9dia+anual+total+e+
por+grupo+et%c3%a1rio-358

3.
Sabia que
Os 5 municípios com menos crianças e jovens dos 0 aos 19 anos são Corvo, Alcoutim,
Lajes das Flores, Vila Velha de Ródão e Barrancos mas, face à população residente, são
Vila Velha de Ródão, Oleiros, Almeida, Penamacor e Alcoutim.
Fonte: INE, PORDATA
Link: População residente, média anual: total e por grupo etário
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++m%c3%a9dia+anual+total+e+
por+grupo+et%c3%a1rio-358
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4.
Sabia que
Em 2019, Portugal registou 86.579 nados‑vivos de mães residentes no País, 2 vezes e
meia menos do que em 1960 (213 895). No ano 2000, nasceram 120008 bebés e, em
2009, pela primeira vez, nasceram menos de 100 000.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Nados-vivos de mães residentes em Portugal: total e por sexo
https://www.pordata.pt/Portugal/Nados+vivos+de+m%C3%A3es+residentes+em+Portugal+total+e+por
+nacionalidade+da+m%C3%A3e-2512

5.
Sabia que
Em 2019, as crianças e jovens portugueses dos 0 aos 19 anos constituem 19% da
população total. Desde 1980, Portugal perdeu mais de 40 % deste grupo etário.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
População residente, média anual: total e por grupo etário
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++m%c3%a9dia+anual+total+e+po
r+grupo+et%c3%a1rio-10

6.
Sabia que
O país continua a envelhecer, com 21 crianças dos 0 aos 14 anos para 100 pessoas dos
15 aos 64 anos (índice de dependência dos jovens).
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Índice de dependência de jovens
https://www.pordata.pt/Municipios/%C3%8Dndice+de+depend%C3%AAncia+de+jovens-460

7.
Sabia que
As grandes regiões portuguesas mostram assimetrias significativas: a Área
Metropolitana de Lisboa e o Algarve são as mais jovens, e os Açores, a Madeira e o
Norte as mais envelhecidas e com maiores perdas de crianças e adolescentes.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Índice de dependência de jovens
https://www.pordata.pt/Municipios/%C3%8Dndice+de+depend%C3%AAncia+de+jovens-460
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8.
Idade média da mãe
Os jovens portugueses adiam o projecto de parentalidade. A idade materna ao
nascimento do primeiro filho tem aumentado, o que reduz a probabilidade de famílias
grandes.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho
https://www.pordata.pt/Municipios/Idade+m%c3%a9dia+da+m%c3%a3e+ao+nascimento+do+primeiro
+filho-843

9.
Sabia que
O aumento da idade em que as mulheres têm o primeiro filho implica um aumento da
idade média da fecundidade. A idade média das mães em Portugal aumentou de 27,1
anos em 1990 até aos 32,1 anos em 2019.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Idade média da mãe ao nascimento de um filho
https://www.pordata.pt/Municipios/Idade+m%c3%a9dia+da+m%c3%a3e+ao+nascimento+de+um+filho
-842

10.
Sabia que
As mães das crianças que nascem em Portugal têm melhor nível educacional e literacia
atualmente do que nas décadas anteriores. Desde 2000, aumentou a percentagem das
que completaram o ensino secundário em 10 pontos percentuais e mais do que
duplicou a percentagem das que completaram o ensino superior.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Nados-vivos de mães residentes em Portugal: total e por nível de escolaridade completo mais elevado
da mãe
https://www.pordata.pt/Portugal/Nados+vivos+de+m%C3%A3es+residentes+em+Portugal+total+e+por
+n%C3%ADvel+de+escolaridade+completo+mais+elevado+da+m%C3%A3e-2513

11.
Sabia que
O perfil mais comum da família portuguesa é de um casal com um filho, enquanto as
famílias europeias têm com mais frequência dois ou mais filhos.
Fonte: EUROSTAT In Machado, M. C. (2020). Como crescem os portugueses. Lisboa: Fundação Francisco
Manuel dos Santos.
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Links:
EUROSTAT
Distribution of households with children by number of children
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=ilc_lvph05
Number of private households by household composition
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhnhtych&lang=en

12.
Sabia que
Desde o início do milénio, os agregados familiares monoparentais aumentaram e
continuam a ser essencialmente matriarcais, sem diferenças significativas entre
regiões.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Agregados domésticos privados monoparentais: total e por sexo
https://www.pordata.pt/Municipios/Agregados+dom%C3%A9sticos+privados+monoparentais+total+e+
por+sexo-826

13.
Sabia que
Em 2019, 2.164 crianças estrangeiras com menos de 15 anos adquiririam
nacionalidade portuguesa.
Fonte: INE | DGPJ/MJ, PORDATA
Links:
População estrangeira que adquiriu nacionalidade portuguesa: total e por grupo etário
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+estrangeira+que+adquiriu+nacionalidade+
portuguesa+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio-3251

Saúde
14.
Sabia que
Em 1960 a percentagem de partos em estabelecimentos de saúde foi de apenas 18,4%,
em 1975 aquela proporção já tinha mais do que triplicado, e em 1991 atingiu 99,4%.
Fonte: INE | DGS/MS, PORDATA
Links:
Partos em estabelecimentos de saúde (%)
https://www.pordata.pt/Portugal/Partos+em+estabelecimentos+de+sa%C3%BAde+(percentagem)-606
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15.
Sabia que
Uma rapariga nascida em 2018 tem um potencial de esperança de vida de 83,5 anos,
e um rapaz, de 78 anos.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Esperança de vida à nascença: total e por sexo
https://www.pordata.pt/Portugal/Esperan%C3%A7a+de+vida+%C3%A0+nascen%C3%A7a+total+e+por+
sexo+(base+tri%C3%A9nio+a+partir+de+2001)-418

16.
Sabia que
A mortalidade baixou de forma significativa, globalmente, dos 0 aos 19 anos e em
todos os subgrupos etários desde 2000.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Óbitos de residentes em Portugal: total e por grupo etário:
https://www.pordata.pt/Municipios/%c3%93bitos+de+residentes+em+Portugal+total+e+por+grupo+et
%c3%a1rio-112
População residente, média anual: total e por grupo etário
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++m%c3%a9dia+anual+total+e+
por+grupo+et%c3%a1rio-358

17.
Sabia que
Em 2019, no primeiro ano de vida, morreram cerca de 3 crianças por cada mil que
nasceram. O decréscimo desta taxa de mortalidade infantil, desde o início do milénio,
determinou um aumento de 5 anos da esperança de vida à nascença. A Madeira foi a
região que teve a evolução mais positiva, com uma queda da mortalidade para valores
4 vezes inferiores no primeiro ano de vida.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Taxa de mortalidade infantil
https://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+de+mortalidade+infantil-371

18.
Sabia que
A mortalidade infantil diminuiu drasticamente e tornou Portugal um país exemplar
nessa matéria. A queda no número de óbitos foi ainda mais expressiva: nas crianças
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com menos de 1 ano de idade houve 16 576 óbitos em 1960, um mínimo de 229 em
2017, e 246 em 2019.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Óbitos: total e no primeiro ano de vida
https://www.pordata.pt/Portugal/%c3%93bitos+de+residentes+em+Portugal+total+e+por+grupo+et%c
3%a1rio-3495

19.
Sabia que
Em Portugal, a taxa de mortalidade neonatal (crianças com menos de 28 dias) foi de
0,19% em 2019.
Fonte: INE, PORDATA
Conceitos:
Taxa de mortalidade neonatal
A taxa de mortalidade neonatal é o número de crianças que morre antes de completar 28 dias de idade
por cada 1000 crianças nascidas com vida.
Links:
Taxa de mortalidade neonatal
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+mortalidade+perinatal+e+neonatal-529-3722

20.
Sabia que
Em 2017, apenas 79% dos recém‑nascidos tiveram alta da maternidade com
amamentação exclusiva, um indicador a melhorar: o ideal seria que todos fossem
alimentados ao peito.
Fonte: DGS, In Machado, M. C. (2020). Como crescem os portugueses. Lisboa: Fundação Francisco
Manuel dos Santos.
Links:
Direção-Geral da Saúde
Relatório Saúde Infantil e Juvenil - Portugal 2018 Da DGS:
https://www.dgs.pt/portal-da-estatistica-da-saude/diretorio-de-informacao/diretorio-deinformacao/por-serie-1007690pdf.aspx?v=%3d%3dDwAAAB%2bLCAAAAAAABAArySzItzVUy81MsTU1MDAFAHzFEfkPAAAA

21.
Sabia que
Em 2017, 99% da população de seis anos cumpria o Programa Nacional de Vacinação
em todo o país, mas com assimetrias entre as regiões.
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Fonte: DGS In Machado, M. C. (2020). Como crescem os portugueses. Lisboa: Fundação Francisco
Manuel dos Santos.
Links:
Direção-Geral da Saúde
Programa Nacional de Vacinação
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/boletim-n-2-do-programa-nacional-de-vacinacao-maio2019-pdf.aspx

22.
Sabia que
Nas crianças em Portugal do 1.º ciclo do ensino básico que foram avaliadas [no estudo
Childhood Obesity Surveillance Initiative], identificaram‑se 29,6% com excesso de
peso e 12,0% com obesidade em 2019.
Fonte: OMS. In Machado, M. C. (2020). Como crescem os portugueses. Lisboa: Fundação Francisco
Manuel dos Santos.
Links:
Organização Mundial de Saúde
COSI Factsheet 2019, ver página 2: https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/activeapp2020/wpcontent/uploads/2020/01/COSI2019_FactSheet.pdf

23.
Sabia que
A mortalidade por suicídio e lesões intencionais foi de 2,15 por 100 000 jovens dos 15
aos 19 anos em 2017.
Fonte: EUROSTAT.
Links:
EUROSTAT
Suicide death rate by age group (tps00202)
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tps00202&lang=en

Educação
24.
Sabia que
Em média, as crianças portuguesas cumprem três anos pré‑escolares, uma mais‑valia
importante para o sucesso na idade escolar.
Fonte: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Links:
Duração média da pré-escolarização
https://www.pordata.pt/Portugal/Dura%C3%A7%C3%A3o+m%C3%A9dia+da+pr%C3%A9+escolariza%C3
%A7%C3%A3o-1038
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25.
Sabia que
A percentagem de crianças em idade pré-escolar matriculadas numa escola é superior
a 90% desde 2017, sendo de 92% em 2019.
Fonte: DGEEC/ME-MCTES | INE, PORDATA
Links:
Taxa real de escolarização
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+real+de+escolariza%C3%A7%C3%A3o-987

26.
Sabia que
A relação rapazes/raparigas é equilibrada em todos os níveis, menos no ensino
secundário (com exceção do profissional) e no superior, que têm maior proporção de
raparigas.
Fonte: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Links:
Mulheres no total de alunos matriculados (%): total e por nível de ensino
https://www.pordata.pt/Europa/Mulheres+no+total+de+alunos+matriculados+(percentagem)+total+e+
por+n%C3%ADvel+de+ensino-1659

27.
Sabia que
Entre as crianças ciganas das escolas participantes no Questionário no âmbito da
Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (2018/19), a taxa de
aproveitamento foi de 76,4%, a taxa de retenção de 15,5% e a taxa de abandono de
8,1%.
Fonte: DGEEC/Med-MCTES
Links:
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
Perfil Escolar das Comunidades Ciganas
https://www.dgeec.mec.pt/np4/1136.html

28.
Sabia que
Os resultados em Leitura, Matemática e Ciências [das crianças e jovens de 15 anos
portugueses], no PISA, estão na média da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico, mas abaixo do desejado.
Fonte: OCDE, PORDATA
Links:
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Resultados no PISA, a Matemática, dos alunos residentes em Portugal
https://www.pordata.pt/Portugal/Resultados+no+PISA++a+Matem%C3%A1tica++dos+alunos+residente
s+em+Portugal-3514
Resultados no PISA, em Ciências, dos alunos residentes em Portugal
https://www.pordata.pt/Portugal/Resultados+no+PISA++em+Ci%C3%AAncias++dos+alunos+residentes+
em+Portugal-3515
Resultados no PISA, em Leitura, dos alunos residentes em Portugal
https://www.pordata.pt/Portugal/Resultados+no+PISA++em+Leitura++dos+alunos+residentes+em+Port
ugal-3513

29.
Sabia que
A taxa de abandono escolar precoce diminuiu significativamente, mas continua maior
nos rapazes.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Taxa de abandono precoce de educação e formação: total e por sexo
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+abandono+precoce+de+educa%C3%A7%C3%A3o+e+forma
%C3%A7%C3%A3o+total+e+por+sexo-433

30.
Sabia que
São cada vez mais os jovens entre os 15 e os 17 anos a frequentar o ensino secundário.
Se no início dos anos 90, apenas três em cada dez jovens nesse grupo etário
frequentava o ensino secundário, hoje já são oito em cada dez.
Fontes: DGEEC/Med-MCTES, INE, PORDATA
Link:
Taxa real de escolarização
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+real+de+escolariza%C3%A7%C3%A3o-987

31.
Sabia que
Em 2019 havia em Portugal 8.367 escolas, metade das que existiam há duas décadas.
Os principais responsáveis por esta redução foram os estabelecimentos públicos.
Foram essencialmente os estabelecimentos públicos que passaram de quase 15 mil
para menos de 6 mil. As escolas privadas mantiveram valores mais ou menos
constantes, a variar entre as 2,5 mil e as 3 mil.
Fontes: DGEEC/Med-MCTES, PORDATA
Links:
Estabelecimentos nos ensinos pré-escolar, básico e secundário: por nível de ensino
https://www.pordata.pt/Portugal/Estabelecimentos+nos+ensinos+pr%c3%a9+escolar++b%c3%a1sico+e
+secund%c3%a1rio+por+n%c3%advel+de+ensino-1237
Estabelecimentos nos ensinos pré-escolar, básico e secundário público: total e por nível de ensino
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https://www.pordata.pt/Portugal/Estabelecimentos+nos+ensinos+pr%c3%a9+escolar++b%c3%a1sico+e
+secund%c3%a1rio+p%c3%bablico+total+e+por+n%c3%advel+de+ensino-1241
Estabelecimentos nos ensinos pré-escolar, básico e secundário privado: total e por nível de ensino
https://www.pordata.pt/Portugal/Estabelecimentos+nos+ensinos+pr%c3%a9+escolar++b%c3%a1sico+e
+secund%c3%a1rio+privado+total+e+por+n%c3%advel+de+ensino-1242

32.
Sabia que
Actualmente mais de 10 em cada 100 crianças de 6 anos permanece no pré-escolar. O
número tem vindo a crescer desde o ano 2010 em que eram apenas 3 em 100.
Fontes: DGEEC/Med-MCTES, INE, PORDATA
Links:
Alunos matriculados no ensino pré-escolar: total e por idade
https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+pr%c3%a9+escolar+total+e+por+id
ade-3501
Nados-vivos de mães residentes em Portugal: total e por nível de escolaridade completo mais elevado
da mãe
https://www.pordata.pt/Portugal/Nados+vivos+de+m%c3%a3es+residentes+em+Portugal+total+e+por+
n%c3%advel+de+escolaridade+completo+mais+elevado+da+m%c3%a3e-2513

33.
Sabia que
O total de alunos no ensino básico ficou pela primeira vez, desde 1961, abaixo de 1
milhão em 2018. A maior redução entre o ano de pico máximo no número de alunos,
1986, e o ano de 2018, foi no 1.º ciclo onde há actualmente menos de metade dos
alunos.
Fontes: DGEEC/Med-MCTES, PORDATA
Link:
Alunos matriculados no ensino básico
https://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+total+e+por+n%c3%advel+de+ensino-1002

34.
Sabia que
Em Portugal as taxas de reprovação diminuíram para menos de metade nas últimas
duas décadas em todos os níveis de ensino. A região Norte destaca-se por ser aquela
em que há menos chumbos. Em 4 municípios, Mesão Frio, Sabrosa, Vila de Rei, Castelo
de Vide, todos os alunos do ensino básico passaram de ano em 2019.
Fontes: DGEEC/Med-MCTES, PORDATA
Links:
Taxa de retenção e desistência
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+reten%c3%a7%c3%a3o+e+desist%c3%aancia+no+ensino+b
%c3%a1sico+total+e+por+ano+de+escolaridade-3507
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+reten%c3%a7%c3%a3o+e+desist%c3%aancia+no+ensino+se
cund%c3%a1rio+total++por+modalidade+de+ensino+e+ano+de+escolaridade-3511
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https://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+de+reten%c3%a7%c3%a3o+e+desist%c3%aancia+no+ensino+
b%c3%a1sico+total+e+por+ano+de+escolaridade-996
https://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+de+reten%c3%a7%c3%a3o+e+desist%c3%aancia+no+ensino+
secund%c3%a1rio+total++por+modalidade+de+ensino+e+ano+de+escolaridade-997

35.
Sabia que
Segundo os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico,
em 2017, em Portugal, 20% das crianças com menos de 1 ano de idade frequentam a
creche.
Fonte: OCDE. In Machado, M. C. (2020). Como crescem os portugueses. Lisboa: Fundação Francisco
Manuel dos Santos.
Links:
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Country Note de Portugal do Education at a Glance, de 2019: https://www.oecdilibrary.org/docserver/a3d2189aen.pdf?expires=1605197563&id=id&accname=guest&checksum=9FCF4C22B30375707BB0AF146E5DFE7
F
Versão de 2020 já disponível: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9b2aef3den.pdf?expires=1605198033&id=id&accname=guest&checksum=40DF222B052183BEBA8D18CEBC04C2
24

36.
Sabia que
Em Portugal, em 2019, a taxa de transição/conclusão no ensino básico foi de 98% no
1º ciclo, 96% no 2º ciclo e 94% no 3º ciclo do ensino básico, mas apenas de 85% no
ensino secundário.
Fontes: DGEEC/Med-MCTES, PORDATA
Conceitos
A taxa de transição/conclusão é a relação percentual entre o número de alunos que, no final de um ano
letivo, obtêm aproveitamento (podendo transitar para o ano de escolaridade seguinte) e o número de
alunos matriculados, nesse ano letivo. Usamos a designação “taxa de conclusão” quando nos referimos
ao aproveitamento no último ano de um nível de ensino, ou seja, no 9.º e no 12.º ano. A taxa de
transição/conclusão é o complementar da taxa de retenção e desistência.
Links:
Taxa de retenção e desistência no ensino básico
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+reten%c3%a7%c3%a3o+e+desist%c3%aancia+no+ensino+b
%c3%a1sico+total+e+por+ano+de+escolaridade-3507
Taxa de retenção e desistência no ensino secundário
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+reten%c3%a7%c3%a3o+e+desist%c3%aancia+no+ensino+se
cund%c3%a1rio+total++por+modalidade+de+ensino+e+ano+de+escolaridade-3511
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Pobreza infantil
37.
Sabia que
O risco de pobreza na infância e adolescência ainda é significativo, embora baixe após
as transferências sociais.
Fonte: Eurostat, PORDATA
Links:
Taxa de risco de pobreza após transferências sociais: por tipo de agregado doméstico com crianças
dependentes
https://www.pordata.pt/Europa/Taxa+de+risco+de+pobreza+ap%C3%B3s+transfer%C3%AAncias+sociai
s+por+tipo+de+agregado+dom%C3%A9stico+com+crian%C3%A7as+dependentes-1809

38.
Sabia que
O risco de pobreza na infância e adolescência é mais acentuado em agregados
familiares monoparentais e em famílias com dois adultos e três ou mais filhos.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
Taxa de risco de pobreza após transferências sociais: por tipo de agregado doméstico com crianças
dependentes
https://www.pordata.pt/Europa/Taxa+de+risco+de+pobreza+ap%C3%B3s+transfer%C3%AAncias+sociai
s+por+tipo+de+agregado+dom%C3%A9stico+com+crian%C3%A7as+dependentes-1809

39.
Sabia que
Em 2018, se não fossem os apoios sociais, 28,4% das crianças (menores de 18 anos)
viveriam abaixo do limiar da pobreza em Portugal. As transferências sociais baixam a
taxa de risco de pobreza das crianças para 18,5%.
Fonte: INE, PORDATA
Conceitos:
Limiar de risco de pobreza
O limiar de risco de pobreza é o valor abaixo do qual se considera que alguém tem baixos rendimentos
face à restante população. A linha de pobreza é relativa, isto é, varia consoante o nível e a distribuição
dos rendimentos entre a população de cada país. Por isso, uma pessoa que é considerada pobre num
país pode não o ser noutro.
Taxa de risco de pobreza
A taxa de risco de pobreza representa a percentagem de pessoas que tem rendimentos considerados
baixos face à restante população, ou seja, que ficam abaixo do valor fixado para o limiar de risco de
pobreza. Para o cálculo desta taxa pode ser considerado o rendimento em três ópticas: 1. Antes de
qualquer transferência social; 2. Após transferências relativas a pensões; 3. Após transferências sociais.
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Links:
Taxa de risco de pobreza por grupo etário: antes e após transferências sociais
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+risco+de+pobreza+por+grupo+et%C3%A1rio+antes+e+ap%C
3%B3s+transfer%C3%AAncias+sociais-3009

Proteção da criança
40.
Sabia que
Em 2018, foram adoptadas 253 crianças com vínculo de adopção plena, número que
tem diminuído desde 2008, ano em que se atingiram 591 adopções.
Fonte: DGPJ/MJ, PORDATA
Conceitos:
Adopção Plena

A adopção plena coloca o adoptado na situação jurídica de filho do adoptante, extinguindo-se as
relações familiares entre o adoptado e a sua família, isto salvo quanto a impedimentos matrimoniais.
Links:
Processos findos de adopção
https://www.pordata.pt/Portugal/Processos+findos+de+adop%C3%A7%C3%A3o-1426

41.
Sabia que
Os menores em instituições tuteladas pelo Ministério da Justiça ou em prisão efectiva
diminuíram significativamente nos últimos 20 anos.
Fonte: DGPJ/MJ, PORDATA
Links:
Menores em instituições tutelares: total e por grupo etário
https://www.pordata.pt/Portugal/Menores+em+institui%C3%A7%C3%B5es+tutelares+total+e+por+gru
po+et%C3%A1rio-278
Reclusos: total e por grupo etário

https://www.pordata.pt/Portugal/Reclusos+total+e+por+grupo+et%c3%a1rio-272

42.
Sabia que
No último ano, em 2019, 229.846 estudantes do ensino público não superior
beneficiaram de refeições subsidiadas pela Acção Social Escolar em Portugal
continental.
Fonte: IGEFE/ME-MCTES, PORDATA
Links:
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Beneficiários da Acção Social Escolar no ensino não superior público por tipo de benefício –
Continente
https://www.pordata.pt/Portugal/Benefici%C3%A1rios+da+Ac%C3%A7%C3%A3o+Social+Escolar+no+en
sino+n%C3%A3o+superior+p%C3%BAblico+por+tipo+de+benef%C3%ADcio+%E2%80%93+Continente1176

43.
Sabia que
Em 2019 celebraram-se 89 casamentos em que pelo menos um dos cônjuges tinha
menos de 17 anos.
Fontes: INE
Links:
Instituo Nacional de Estatística

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005408&
contexto=bd&selTab=tab2

44.
Sabia que
O Conselho Português para os Refugiados acolheu 103 menores não acompanhados
em 2019.
Fontes: CPR
Links:
Concelho Português para os Refugiados
https://cpr.pt/wp-content/uploads/2020/07/Infografia-CPR-Protec%C3%A7%C3%A3o-Internacional-emPortugal-2019-1.pdf

45.
Sabia que
As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) receberam, em 2018, 39.053
comunicações de perigo. […] Confirmaram‑se 36% situações de perigo (menos 9% do
que no ano anterior), e a negligência foi a causa mais frequente, com maior peso no
grupo dos 6 aos 10 anos, tanto em rapazes como em raparigas.
Fonte: CPCJ. In Machado, M. C. (2020). Como crescem os portugueses. Lisboa: Fundação Francisco
Manuel dos Santos.
Links:
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens
https://www.cnpdpcj.gov.pt
Dados para 2019 disponíveis em:
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/16406/Relat%C3%B3rio+Anual+de+avalia%C3%A7%C3
%A3o+da+atividade+das+CPCJ+do+ano+de+2019/e168c7fb-ddc8-4524-ba20-9511d8a5ae27
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46.
Sabia que
Foram acompanhados [pelas Comissões de Protecção de Crianças e Jovens], em 2018,
3 crianças e jovens por cada 100 habitantes com menos de 18 anos. […] 92% das 14.007
medidas de promoção e protecção aplicadas foram de apoio junto dos pais ou de outro
familiar, tendência que se tem mantido desde 2015. Apenas 6% foram para
acolhimento residencial.
Fonte: CPCJ. In Machado, M. C. (2020). Como crescem os portugueses. Lisboa: Fundação Francisco
Manuel dos Santos.
Links:
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens
https://www.cnpdpcj.gov.pt
Dados para 2019 disponíveis em:
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/16406/Relat%C3%B3rio+Anual+de+avalia%C3%A7%C3
%A3o+da+atividade+das+CPCJ+do+ano+de+2019/e168c7fb-ddc8-4524-ba20-9511d8a5ae27

Lazer, atividades recreativas e culturais
47.
Sabia que
Em 2019, Portugal contabilizava 391.052 inscrições de crianças atletas federadas.
Fonte: IPDJ/ME, PORDATA
Conceitos:
Praticante Federado
Indivíduo praticante de uma modalidade desportiva inscrito na respectiva federação desportiva.
(comprovado pelo seguro desportivo obrigatório - Declaração emitida pela(s) Seguradora(s)). (fonte:
IPDJ).
Links:
Praticantes desportivos federados: total e por escalão etário
https://www.pordata.pt/Portugal/Praticantes+desportivos+federados+total+e+por+escal%C3%A3o+et%
C3%A1rio-2228

48.
Sabia que
Temos, em 2020, 2.524 Bibliotecas Escolares em Portugal.
Fonte: RBE/ME, PORDATA
Conceitos:
Biblioteca Escolar
Biblioteca dependente de um estabelecimento de ensino não superior destinada a alunos, professores
ou outros funcionários desse estabelecimento, embora possa estar aberta ao público.
Links:
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Rede de Bibliotecas Escolares: número de bibliotecas escolares por subsistema de ensino
https://www.pordata.pt/Portugal/Rede+de+Bibliotecas+Escolares+n%C3%BAmero+de+bibliotecas+esco
lares+por+subsistema+de+ensino-1999

49.
Sabia que
Em 2018, 1.859.116 das visitas a museus foram de crianças e jovens que participaram
através das suas escolas.
Fonte: INE, PORDATA
Links:
N.º total de visitantes escolares a museus.
https://www.pordata.pt/Municipios/Museus+total+de+visitantes++visitantes+escolares+e+estrangeiros
-744
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