PLANO DE AÇÃO 2018
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Rio Maior

“ Se foste criança diz-me a cor do teu país, eu te digo que o meu era da cor do bibe e tinha o tamanho de um pau de giz.”
Ruy Belo, in “Homem de Palavras (s)”
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Plano de Ação 2018
CPCJ Rio Maior – Modalidade Alargada
Objetivo Estratégico 1: Dar visibilidade à ação da CPCJ de Rio Maior
Objetivos
- Divulgar a intervenção da
CPCJ;
- Promover a articulação com
a Rede Social do concelho;
- Promover a articulação com
as
Entidades
com
Competência em Matéria de
Infância e Juventude (ECMIJ).

Ações /Estratégias
- Divulgação do relatório de atividade
de 2017 e o Plano de Ação 2018 junto
da Assembleia Municipal, no Plenário
do Conselho Local de Ação Social de
Rio Maior (CLAS) e no site do
Município de Rio Maior (apenas o
Plano de Ação).

Público-Alvo
ECMIJ
Comunidade

Responsáveis
Presidente e
Secretária da CPCJ

Calendarização
Fevereiro

Avaliação
- Número de
documentos
enviados

Calendarização
Ao longo do ano

Avaliação
- Número de
reuniões
realizadas;
- Grupos
criados/temáticas
trabalhadas.

Objetivo Estratégico 2: Dinamizar a CPCJ de Rio Maior na sua Modalidade Alargada
Objetivos
- Envolver os membros da
CPCJ nas atividades e ação
da mesma.
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Ações /Estratégias
- Realização de reuniões bimensais;
- Informação semestral das atividades
da Comissão Restrita;
- Criação de grupos de trabalho por
temáticas específicas;
- Envolvimento dos membros da CPCJ
na
modalidade
alargada
na
organização, planificação e execução
das atividades a desenvolver no
âmbito do plano de ação e outras;
- Monitorização da execução do Plano
de Ação.

Público-Alvo
Membros da
CPCJ

Responsáveis
Membros da CPCJ

Objetivo Estratégico 3: Promover os direitos das crianças e jovens e atuar ao nível da prevenção primária e secundária
Objetivos
- Prevenir o consumo de
substâncias psicoativas em
meio escolar;
- Potenciar aspetos protetores
e prevenir fatores de risco em
meio escolar;
- Fomentar comportamentos
adequados
e
escolhas
positivas;
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos envolvidos;
- Abordar a temática da
igualdade de género.

Ações /Estratégias
- Promoção do Projeto “Saber
Crescer” 2018;
- Dinamização de 12 sessões por
turma, com a duração de 60 minutos
cada.

Público-Alvo
Alunos do 4º ano
do 1 CEB

Responsáveis
Contrato Local de
Desenvolvimento
Social (CLDS 3G de
Rio Maior) em
articulação com os
membros da CPCJ
da modalidade
restrita.

- Promover os direitos das
crianças;
- Diminuir o risco das crianças
serem vítimas de violência e
de crime;
- Promover a articulação e
intervenção em parcerias com
as ECMIJ e outras entidades;
- Divulgar a intervenção da
CPCJ.

- Projeto de “Mãos Dadas”
- Dinamização de 8 sessões, com a
duração de 30 minutos cada,
utilizando o livro “Kiko e a mão”.

Crianças do
ensino préescolar de 4, 5 e
6 anos de idade

Representante do
Ministério da
Educação.
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Calendarização
Janeiro a Junho

Fevereiro a
Junho

Avaliação
- Aplicação de
testes e
questionário
específico às
crianças;
- Aplicação de
questionário de
avaliação aos
professores;
- Registo das
sessões.

- Número de
sessões realizadas
e nº de crianças
abrangidas.

- Promover os direitos das
crianças e jovens;
- Diminuir o risco das crianças e
jovens serem vítimas de violência
e de crime;
- Sensibilizar as entidades locais
e a comunidade para esta
temática, envolvendo-as
na promoção dos direitos das
crianças e jovens;
- Promover a articulação e
intervenção em parcerias com as
ECMIJ e outras entidades;
- Divulgar a intervenção da CPCJ.

- Execução de atividades no âmbito do
“Mês Azul – Mês da prevenção dos maustratos na infância” (programa em
elaboração).

ECMIJ
Comunidade
Crianças e Jovens
do concelho

Membros da CPCJ em
estreita articulação com
Contrato Local de
Desenvolvimento
Social (CLDS 3G de
Rio Maior);
Município de Rio Maior;
Centro de Apoio
Familiar e
Aconselhamento
Parental (CAFAP) do
Centro de Apoio
Familiar SOS de Rio
Maior e Associação
Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV).

Abril

- Diminuir o risco das crianças
serem vítimas de violência e
de crime;
- Promover a utilização de
ferramentas de intervenção
inovadoras;
- Fomentar comportamentos
adequados
e
escolhas
positivas;
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos envolvidos;
- Dotar as crianças, caso
sejam vítimas de crime, de
competências de segurança.

- Realização do Projeto “Junt@s na
Prevenção da Violência contra as
Crianças”;
- Dinamização de 10 sessões
(abrangendo 10 turmas) utilizando o
jogo ”Junt@os no Quiz” da Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Alunos do 4º ano
do 1 CEB

Associação
Portuguesa de Apoio
à Vítima (APAV) em
articulação com os
Membros da CPCJ
na modalidade
restrita.

Outubro a
Dezembro
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- Atividades
realizadas e número
de participantes.

- Número de
sessões realizadas;
- Número de
crianças
abrangidas.

- Promover os direitos das
crianças e jovens;
- Dar a conhecer a Convenção
sobre os Direitos da Criança
(CDC), seus princípios e pilares
fundamentais;
- Dinamizar a CPCJ de Rio Maior
na modalidade alargada.
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- Comemoração do Dia Internacional
dos Direitos das Crianças (20 de
Novembro);
- Organização de um grupo de
trabalho para preparação desta
iniciativa e do programa a executar.

ECMIJ
Comunidade
Crianças e
Jovens do
concelho

Membros da CPCJ
na modalidade
Alargada

Novembro

- Iniciativas
realizadas e
número de
participantes.

CPCJ Rio Maior – Modalidade Restrita
Objetivo Estratégico 4: Promover os direitos das crianças e jovens e atuar ao nível da prevenção terciária
Objetivos
- Promover os direitos das
crianças e jovens;
- Prevenir ou pôr termo a
situações susceptíveis de
afectar a segurança, saúde
formação,
educação
ou
desenvolvimento integral da
criança ou jovem;
- Promover a recuperação
física e psicológica das
crianças e jovens vítimas de
qualquer forma de exploração
ou abuso;
Intervir
na
família
potenciando o papel dos pais
na educação e formação dos
filhos,
no
sentido
de
assumirem os seus deveres e
responsabilidades parentais;
- Motivar as famílias para a
parentalidade positiva;
- Cumprir os princípios
orientadores da intervenção
definidos na Legislação em
vigor.
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Ações /Estratégias

Público-Alvo

- Atendimento e informação às
pessoas que se dirigem à CPCJ;
- Recolha e análise das sinalizações
que dão entrada na CPCJ;
- Decisão da abertura, da instrução e
da gestão do processo de promoção e
proteção em reunião da CPCJ na
modalidade restrita (semanalmente);
- Instrução dos processos de
promoção e proteção;
- Aplicação, acompanhamento e
revisão das medidas de promoção e
proteção de acordo com o definido na
legislação
em
vigor,
até
ao
arquivamento dos processos;
- Colaboração com outras CPCJ, bem
como, outras entidades (Ministério
Público; Tribunal de Família e
Menores; GNR, etc.);
- Informação semestral à Comissão
Alargada, sem identificação das
pessoas
envolvidas,
sobre
os
processos iniciados e o andamento
dos processos pendentes.

Crianças/Jovens
e Famílias com
sinalização na
CPCJ

Responsáveis
Membros da CPCJ
modalidade restrita

Calendarização

Avaliação

Janeiro a
Dezembro

- Relatório
Semestral a
apresentar à CPCJ
na modalidade
alargada;
- Relatório anual de
atividades;
- Registos
processuais;
- Atas de reunião.

- Promover os direitos das
crianças e jovens;
- Prevenir ou pôr termo a
situações susceptíveis de
afetar a segurança, saúde
formação,
educação
ou
desenvolvimento integral da
criança ou jovem;
- Cumprir os princípios
orientadores da intervenção
definidos na Legislação em
vigor;
nomeadamente
os
princípios
da
intervenção
mínima e da subsidiariedade

- Promover os direitos das
crianças e jovens;
- Intervir na família potenciando o
papel dos pais na educação e
formação dos filhos, no sentido
de assumirem os seus deveres e
responsabilidades parentais;
- Motivar as famílias para a
parentalidade positiva;
- Cumprir os princípios da
intervenção
definidos
na
Legislação, nomeadamente os
princípios da responsabilidade
parental, da prevalência da

família e do primado da
continuidade das relações
psicológicas profundas.
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- Promoção e a articulação com
parcerias existentes na área de
intervenção da CPCJ de Rio Maior,
nomeadamente Núcleo Local de
Inserção de Rio Maior (NLI), Conselho
Local de Ação Social de Rio Maior
(CLAS), Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental (CAFAP) do
Centro de Apoio Familiar SOS de Rio
Maior, Rede Local de Intervenção
Social (RLIS de Rio Maior), Contrato
Local de Desenvolvimento Social
(CLDS 3G de Rio Maior) e Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV);
- Promover a articulação e trabalho em
parceria com as ECMIJ.
- Referenciação e encaminhamento
das crianças/jovens e respetivas
famílias com processo ativo e medida
de promoção e protecção em vigor no
Centro
de
Apoio
Familiar
e
Aconselhamento Parental (CAFAP) do
Centro de Apoio Familiar SOS de Rio
Maior, para que procedam ao
respetivo acompanhamento.

Crianças/Jovens
e Famílias com
sinalização na
CPCJ

Membros da CPCJ
modalidade restrita

Janeiro a
Dezembro

ECMIJ
Outras Entidades
e Projetos

Crianças/Jovens
e Famílias com
sinalização na
CPCJ

Membros da CPCJ
modalidade restrita
Equipa Técnica do
CAFAP.

Janeiro a
Dezembro

- Relatório
Semestral a
apresentar à CPCJ
na modalidade
alargada;
- Relatório anual de
atividades;
- Número de
reuniões
realizadas;

- Número de
referenciações e
processos em
acompanhamento;
- Registo de
reuniões e
referenciações.

- Promover a proteção e o
apoio das crianças e jovens e
suas famílias que sejam
vítimas de crimes, através da
informação, do atendimento
personalizado
e
encaminhamento, do apoio
emocional, social, jurídico,
psicológico e económico;
- Cumprir o disposto no
protocolo
de
parceria
celebrado entre a CPCJ de
Rio Maior e a Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV);
- Cumprir os princípios
orientadores da intervenção
definidos na Legislação em
vigor,
nomeadamente
os
princípios
da
intervenção
mínima, obrigatoriedade da
informação
e
proporcionalidade
e
atualidade.

- Informação às crianças e jovens e
suas famílias que sejam vítimas de
crimes, em particular vítimas de
violência doméstica e de género,
acerca da existência da APAV, sua
missão e serviços que presta;
- Referenciação e encaminhamento
para a APAV - Gabinete de Apoio à
Vítima de Santarém, as crianças e
jovens, ou elementos da sua família,
que sejam vítimas de crime e
violência, após o seu consentimento
informado ou de quem seja o seu
responsável legal, que pretendam
beneficiar do apoio da Associação.

Rio Maior, 31 de Janeiro de 2018

A Presidente da CPJC de Rio Maior
Susana Germano Fonseca
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Crianças/Jovens
e Famílias com
sinalização na
CPCJ

Membros da CPCJ
modalidade restrita
Equipa Técnica do
GAV de Santarém.

Janeiro a
Dezembro

- Número de
referenciações e
processos em
acompanhamento;
- Registo de
reuniões e
referenciações.

“Quando as crianças brincam
E eu as oiço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar (…)”
Fernando Pessoa

