Plano de Ação 2014

Introdução
O Plano de Ação que ora se apresenta visa promover os Direitos da Crianças e
Jovens do Concelho de Soure, procurando o equilíbrio entre as várias áreas de intervenção,
designadamente Educação/Formação, Saúde e Bem estar Socioeconómico.
A CPCJ de Soure tem como principal objetivo a proteção efetiva das crianças e
jovens do Concelho, bem como a promoção dos seus direitos, procurando contribuir para
lhes proporcionar condições que permitam a sua Proteção e a Promoção da sua Segurança,
Saúde, Formação, Educação, Bem estar e Desenvolvimento Integral.
As ações desenvolvidas no âmbito da CPCJ devem orientar -se, entre outros, pelos
Princípios da Subsidiariedade e da Articulação, devendo ser valorizada a estreita parceria
e conjugação de esforços entre todos os intervenientes locais na área social. Neste
contexto, procura-se o desenvolvimento de Atividades Conjuntas, numa base de
cooperação e consenso interinstitucional, em prol das crianças e jovens do Concelho de
Soure.
Todavia, só será possível concretizar os obj etivos a que nos propomos se, para isso,
houver o envolvimento de todos os parceiros sociais, bem como uma implicação consciente
de todos os elementos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Soure, quer no
âmbito da Modalidade Restrita, quer da Mod alidade Alargada.

Plano de Ação 2014
CALEND.

OBJETIVOS

ATIVIDADE
. Continuação da aplicação das respostas já implementadas
no atendimento dos menores e suas famílias.
Atendimento multidisciplinar ao agregado familiar;
Realização de visitas domiciliárias;
Articulação com outros serviços da comunidade;
Revisão de APP;
Encaminhamento para outros serviços;
Contactos periódicos com as famílias e menores em
acompanhamento.
. Estabelecimento de contactos assíduos com as principais
entidades sinalizadoras numa perspetiva de
diagnóstico prévio das situações;
articulação para resolução dos problemas.
.Colaboração e articulação com as estruturas representadas
na Comissão nas atividades por estas desenvolvidas, numa
perspetiva de complementaridade de saberes
. Participação no desenvolvimento do projeto “De portas
abertas” em parceria com outras entidades/instituições do
concelho

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

CPCJ

Famílias e
menores
apoiados

Serviços da
comunidade

CPCJ

Entidades
sinalizadoras

Serviços da
comunidade

CPCJ

Comunidade

Serviços da
comunidade

CPCJ

Comunidade

Serviços da
Comunidade

Ao longo do
ano

. Acompanhar e intervir junto das famílias
com processos na CPCJ

Ao longo do
ano

. Articular com as entidades de primeira linha

Ao longo do
ano

. Colaborar/Articular com as estruturas
representadas na Comissão

Ao longo do
ano

. Participar em projetos de sensibilização para
a problemática da violência familiar

Ao longo do
ano

. Desenvolver as alíneas b) e c) do ponto 2 do
art.º 18.º da LPCJP

. Desenvolvimento do Projeto “ Tecer a Prevenção”

CPCJ

CPCJ
Comunidade

Serviços da
Comunidade

Ao longo do
ano

. Integrar os jovens em atividades desenvolvidas
em contexto de trabalho
. Promover uma cultura de valores contrária à
adoção de comportamentos desviantes

. Estabelecimento de Protocolos e Parcerias com instituições
do concelho, no âmbito do PAES

CPCJ

Comunidade

Serviços da
Comunidade

Ao longo do
ano

. Melhorar as competências dos membros da
CPCJ e instituições envolvidas

. Participação em Ações de Formação

CPCJ

Membros da
CPCJ

Serviços da
Comunidade

Ao longo do
ano

. Criar formas de divulgação da CPCJ, do seu
funcionamento e da sua forma de intervenção
. Informar/sensibilizar as comunidades
educativa e da saúde para o funcionamento e
formas de intervenção da CPCJ;
. Sensibilizar para as tipologias de risco e para
a necessidade de promoção e proteção das
crianças e jovens.

. Criação de instrumentos de divulgação

CPCJ

Comunidade

CMS

CPCJ

Técnicos da
Saúde
Docentes e
Pessoal Não
Docente

Fichas de
sinalização;
Desdobráveis;
Brochuras

Ao longo do
ano

. Intervenção junto dos estabelecimentos de educação /ensino
e da saúde
- AEMAS; IPH; IPSS; Centro de Saúde
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CALEND.
Ao longo do
ano

11 fevereiro

abril

10 abril

3 maio

maio e junho

maio/2 junho

OBJETIVOS
. Divulgar a atividade da CPCJ junto dos meios
de comunicação

. Melhorar as competências dos membros da
CPCJ e da Rede Social

. Assinalar o “Mês da prevenção dos maus tratos”

ATIVIDADE
. Divulgação da atividade da CPCJ junto dos meios de
comunicação social
Ação de sensibilização :
1º- Abusos contra crianças e jovens - avaliação de indicadores,
sinais e sintomas;
2º- Doença mental dos cuidadores - implicações no exercício
das responsabilidades parentais;
3º Parentalidade positiva versus parentalidade agressora
. Distribuição de folheto e laço alusivo ao tema
. Divulgação de uma frase alusiva ao tema em toda a
comunicação com o exterior realizada pelas entidades
representadas na Modalidade Alargada

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

CPCJ

Comunidade

CPCJ

Membros da
CPCJ
Rede Social

CNPCJR
Serviços da
Comunidade

Comunidade

Serviços da
comunidade

CNPCJR
CPCJ
NLI

CPCJ

CMS
CPCJ
AEMAS
IPH
MP
CNPCJR
Serviços da
Comunidade

. Workshop “Violência no namoro”

CPCJ
CMS

Alunos do 3º
CEB

. Ação de Formação “A Parentalidade e a Alienação Parental”

CPCJ

Técnicos

. Ação de Formação “A Parentalidade e a Alienação Parental”

CPCJ

Pais de menores
acompanhados
ao nível da CPCJ
e do NLI

. Reconhecer a importância das forças de
segurança na proteção do cidadão

. Desenvolvimento do projeto “Ser Guarda por um dia –
Educação/Prevenção Rodoviária”

CPCJ
GNR
AEMAS

Alunos do 1º
CEB AEMAS

. Assinalar o Dia Mundial da Criança

. Implementação de um concurso sobre os “Direitos da
Criança”
. Encontro de Crianças do Concelho

CPCJ

Alunos da
Educação
Pré-escolar
e do 1º CEB

. Reforçar as Competências na área da
Parentalidade e da Alienação Parental

. Reforçar as Competências Parentais

Serviços da
Comunidade
GNR
CPCJ
CMS
AEMAS
IPSS
CPCJ
CMS
AEMAS
IPSS

Acrescem às atividades descritas, todas aquelas promovidas pelas entidades de caráter social que solicitem a parceria da CPCJ.
Soure, janeiro de 2014

