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PLANO DE AÇÃO 2015
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São Pedro do Sul
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» Regulamento Interno da CPCJ de S. P. Sul
» Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo - Lei nº 147/99 de 1 de Setembro
» Lei que altera a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo - Lei nº 31/2003 de 22/08
» Constituição da República Portuguesa - Lei Constitucional n.º 1/2005 dde12/8
» Portaria nº 1391/2001 de 10 de Dezembro (criação da CPCJ de S. Pedro do Sul)
» Decreto-Lei nº 332/B/2000 de 30 de Dezembro (fundo de maneio)
» Protocolo de Cooperação entre ANM e MTSS e MJ
» Decreto- Lei n.º 11/2008 de 17/1 - Regulamentação da Medida de Colocação: Acolhimento Familiar
» Decreto-Lei n.º 12/2008 de 17/1 - Regulamentação das Medidas em Meio Natural de Vida
» Regime Jurídico do Apadrinhamento Civil - Lei n.º 103/2009 de 11/9, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 121/2010 de 27/10

ÁREA GEOGRÁFICA/POPULAÇÃO ALVO
» Crianças e Jovens do Concelho de São Pedro do Sul

MODALIDADES DE ATUAÇÃO
» Alargada
» Restrita

ORÇAMENTO
» Receita financiada pelo Instituto da Solidariedade e Segurança Social: 20.488,46 €.
» Despesa inerente ao exercício e funcionamento da comissão assegurada pela Câmara Municipal.
» Fundo de maneio cedido pelo Instituto da Solidariedade e Segurança Social.
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MODALIDADE

ALARGADA

OBJETIVOS

AÇÕES

CALENDARIZAÇÃO

DESTINATÁRIOS

PARCERIAS / RECURSOS

Projeto “Chegar à Escola em
Segurança”:
» Articulação com os Agrupamentos de
Escolas para elaboração de trabalhos
no âmbito da Educação Rodoviária;

Promover e
desenvolver
os direitos e
proteção das
crianças e
dos jovens
na ótica da
prevenção

» Seleção do melhor trabalho por turma
pelos respetivos professores e envio
das fotografias para o mail da CPCJ
(até 27 de abril);

» Agrupamentos de Escolas;
» Autoridade Nacional de Segurança
Entre janeiro e maio

» Crianças do 1º
ciclo do concelho
de S. Pedro do Sul

Rodoviária (material didático);

» Estradas de Portugal (material
didático);

» CPCJ (representantes da

» Exposição dos trabalhos na página de
facebook da autarquia (mês de maio);

Assembleia Municipal e da GNR).

» Seleção do melhor trabalho por júri
constituído por elementos da CPCJ e
dos Agrupamentos de escolas.

» Ação de sensibilização “Como
exercer a parentalidade positiva”.

fevereiro
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» Representantes
dos Encarregados
de Educação do 3º
ciclo e secundário
do Agrupamento
de Escolas de S.
Pedro do Sul.

» Agrupamento de Escolas de S. Pedro
do Sul (Serviço de Psicologia e
Orientação – SPO – Eugénia Pereira;
Associação de Pais);
» ASSOL (Psicóloga Marta Filipa Sá)
» Equipa do Projeto de Educação para
a Saúde (PES);
» CPCJ (elemento cooptado Liliana
Marques).
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OBJETIVOS

AÇÕES
Transmissão via rádio das opiniões das
crianças e jovens do concelho acerca
das seguintes temáticas:
» Dia do Pai – 19 março (2º ciclo)
» Dia da Mãe – 10 maio (2º ciclo)
» Dia Internacional do Amigo – 30
julho (3º ciclo)

CALENDARIZAÇÃO

DESTINATÁRIOS

» CPCJ (representante do município,
da educação, elemento cooptado
Isabel Costa);

março
maio
julho

PARCERIAS / RECURSOS

» Comunidade em
geral

dezembro

» Agrupamento de Escolas de SPS
(2º, 3º ciclos e secundário) - Grupo de
Educação Moral e Religiosa Católica;
» Rádio Lafões.

» Dia Internacional da Solidariedade
– 20 dezembro (secundário)
Comemoração do Mês da Prevenção
dos Maus Tratos - abril:
» Elaboração de cartaz alusivo à
temática a ser exposto nas entidades
parceiras.

abril

Comemoração do Dia Internacional
da Família – 15 de maio:

15 de maio

» Seminário – Balneário Rainha Dª
Amélia
Comemoração do Dia Internacional
das Crianças Desaparecidas – 25 de
maio:
» Sensibilização para pais (panfletos
para distribuição)

sexta-feira

» Comunidade em
geral

» Comunidade em
geral

» Câmara Municipal - Gabinete de
Educação;
» CPCJ (representante do Município,
representante da educação, elemento
cooptado – Liliana Marques).
» Câmara Municipal – Gabinete da
Ação Social e da Educação;
» CPCJ (todos os representantes).

25 de maio
segunda-feira

» Pais de alunos
do 1º ciclo do
concelho de S.
Pedro do Sul

» CPCJ (representante da Associação
Portuguesa de Crianças
Desaparecidas, GNR e Associações
Culturais e Recreativas);
» Agrupamento de Escolas de S.
Pedro do Sul e Sta Cruz.
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OBJETIVOS

AÇÕES

CALENDARIZAÇÃO

DESTINATÁRIOS

PARCERIAS / RECURSOS

Comemoração do Dia da Criança – 1
de junho:
» Atividades lúdicas;
» Placar informativo das atividades
desenvolvidas pela CPCJ;

31 de maio
domingo

» Exposição dos melhores trabalhos
elaborados pelos alunos do 1º ciclo no
âmbito da Segurança Rodoviária;

» Câmara Municipal;
» Crianças do
concelho de S.
Pedro do Sul

» CPCJ (todos os elementos);
» Agrupamentos de Escolas.

» Entrega de prémios à turma
vencedora.
» Elaboração de artigo a incluir no
Boletim Municipal de S. Pedro do Sul
referente à ação da CPCJ (2001 –
2014);
» Elaboração de notas de imprensa
sobre as atividades desenvolvidas ao
longo do ano.

» Encaminhamento para férias
desportivas e OTL de verão.

» Câmara Municipal (Gabinete de

junho

Imprensa);

Ao longo do ano

» Comunidade em
geral

» CPCJ (elemento cooptado – Liliana
Marques; elemento cooptado – Isabel
Costa; representante da educação);
» Jornal Gazeta da Beira;
» Jornal Notícias de Lafões.

Período de férias de
verão
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» Crianças e
jovens sinalizados
do concelho de S.
Pedro do Sul

» Câmara Municipal – Gabinete de
Desporto e Educação;
» CPCJ (Rui Almeida, representante
da Assembleia Municipal).
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OBJETIVOS

AÇÕES

CALENDARIZAÇÃO

DESTINATÁRIOS

PARCERIAS / RECURSOS

Comemoração do Dia do Município
para a Igualdade – 24 de outubro:
» Educar para a igualdade –
elaboração de cartaz com dicas para
educar as crianças para a Igualdade a
ser afixado nas entidades parceiras;

» Câmara Municipal;

24 de outubro
sábado

» Comunidade em
geral

» Caminhada para a Igualdade –
itinerário a definir - colaboração com
entidades locais;

» Comércio local;
» CPCJ (todos os representantes).

» Exibição de um filme no âmbito da
temática “ Igualdade de direitos”.
Comemoração do Dia Mundial dos
Direitos Humanos – 10 de dezembro:
» Peça de teatro sobre a temática
(Cineteatro);

» Câmara Municipal;

10 a 31 de dezembro

» Exposição na Câmara Municipal de
faixas com os Direitos Humanos
elaboradas pela turma do 7º A do ano
letivo de 2007/2008 do Agrupamento
de Escolas de S. Pedro do Sul.

» Comunidade em
geral

» Grupo de teatro (elementos da
Câmara Municipal; Universidade
Sénior; ASSOL);
» CPCJ (representantes da
assembleia municipal);
» Agrupamento de Escolas de S.
Pedro do Sul.
» Agrupamento de Escolas de SPS;

» Distribuição de bens essenciais de
consumo angariados por:

dezembro

- AE SPS - Cabaz do Natal.
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» Famílias
carenciadas do
Concelho de S.
Pedro do Sul

» CPCJ (representante do Município,
das Associações Culturais e
Recreativas e da Misericórdia de Sto.
António de S. Pedro do Sul);
» Câmara Municipal – apoio logístico
na distribuição.
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OBJETIVOS

AÇÕES
» Sessões de acompanhamento
psicológico, com vista à promoção de
bem-estar psíquico e emocional.

CALENDARIZAÇÃO

DESTINATÁRIOS

PARCERIAS / RECURSOS

Ao longo do ano

» Comunidade em
geral (em função
das solicitações
apresentadas)

» Câmara Municipal - Gabinete de
Psicologia (elemento cooptado Liliana
Marques).
» CRI de Viseu;

» Ações relacionadas com
Comportamentos Aditivos e
Dependências no âmbito do Programa
de Respostas Integradas (PRI)

» Atualização da página da CPCJ no
site do município.

Ao longo do ano

» Jovens do
concelho de S.
Pedro do Sul

Ao longo do ano

» Comunidade em
geral
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» Agrupamentos de Escolas;
» CPCJ (representante da Associação
de Pais, das Associações Culturais e
recreativas).
» Câmara Municipal - Gabinete de
Informática;
» CPCJ (representante do Município)
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MODALIDADE
OBJETIVOS

RESTRITA
AÇÕES

CALENDARIZAÇÃO

DESTINATÁRIOS

Ao longo do ano

» Famílias
sinalizadas

PARCERIAS / RECURSOS

» Registo das sinalizações recebidas;
» Efetivação das diligências
necessárias;
» Aplicação das medidas de promoção
e proteção;

Reparar
situações
suscetíveis de
afetar a
segurança,
saúde, formação
e
desenvolvimento
integral das
crianças e jovens

» Entidades locais de primeira
linha;
» CPCJ (todos os representantes).

» Acompanhamento da execução das
medidas com uma intervenção
psicossocial e multidisciplinar.
» Informatização e atualização dos
processos na aplicação informática da
Comissão Nacional;

Ao longo do ano

» Informação semestral da evolução
dos processos
» Articulação com os demais serviços
para assegurar as necessidades
básicas das famílias;
» Intervenção psicossocial às famílias;

Ao longo do ano

» Comissão

» Comissão Nacional;

alargada

» CPCJ (secretária).

» Famílias
sinalizadas

» Acompanhamento em contexto
escolar/saúde
» Utilização de recursos na deteção de
fatores de risco/perigo e na
intervenção

Ao longo do ano

» Famílias
sinalizadas

» Entidades locais de primeira
linha;
» CPCJ (todos os representantes).

» Entidades locais de primeira
linha;
» CPCJ (todos os representantes).

(1) A quantificação das ações agendadas só poderá ser efetuada no final do ano em função do volume das situações trabalhadas.
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