COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE GÓIS
PLANO DE ATIVIDADES - 2021
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INTRODUÇÃO
O plano de ação de 2021 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Góis pretende constituir-se como um documento de planeamento
de atividades com vista a promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo as situações suscetíveis de afetar a sua
segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.
Este instrumento de trabalho constitui-se como um guia de orientação para o desenvolvimento das atividades planeadas, sendo também um
documento aberto e flexível a alterações e às propostas apresentadas pelos seus Comissários. À semelhança do ano anterior, o ano de 2021
tornar-se-á um ano atípico, consequência do estado de desenvolvimento da Pandemia Covid-19. Toda a comunidade continua a adaptar e
encontrar estratégias para lidar com as restrições relativas às medidas de afastamento social e às regras emanas pela Direção Geral de
Saúde. Este ano será também um desafio para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens deverá refletir de forma participada sobre as situações de perigo, fatores de risco e de
proteção, para uma atuação integrada, concertada e articulada dos diversos intervenientes com competências em matéria de infância e
juventude, com vista a uma intervenção planificada, sistémica e precoce. É crucial uma resposta consistente e efetiva às necessidades locais
em matéria de prevenção.
Proteger as crianças e jovens implica envolver todas as organizações da sociedade civil e a comunidade, de uma forma integrada, concertada
e participada na promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens, reforçando o compromisso dos membros da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens em Perigo de Góis, na sua modalidade alargada, no âmbito das competências que lhe são inerentes, nos termos do
artigo 18.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, as alterações
introduzidas pelas Leis n.os 31/2003, de 22 de agosto, 142/2015, de 8 de setembro, 23/2017, de 23 de maio e 26/2018, de 05 de julho.
Compete à Comissão, desenvolver ações de intervenção comunitária, nos domínios da promoção dos direitos das crianças e jovens e da
prevenção de situações de perigo, promovendo respostas aos problemas diagnosticados neste grupo alvo. Compete-lhe também intervir nas
situações comunicadas no sentido de remover o perigo, promover as condições que permitam proteger e diligenciar a segurança, saúde,
formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral das crianças e jovens.
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A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Góis de Góis irá continuar a estimular e a fomentar o trabalho em rede com as entidades do
concelho e com as estruturas regionais e nacionais, no sentido de desenvolver as respostas que contribuem para o bem-estar das crianças,
jovens e famílias Goienses.
Cuidar das crianças é uma obrigação de todos!
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Competência

Informar a comunidade
sobre os direitos da criança
e do jovem e sensibilizá-la
para os apoiar sempre que
estes conheçam especiais
dificuldades.

Data

Ao longo do
ano periodicidade
mensal

Ao longo do
ano periodicidade
quinzenal
A definr

Tipo

Atividade

Instrumentos

Objetivos

Destinatários

Desenvolver ações de promoção dos
direitos e prevenção das situações de
perigo para a criança e jovem.

Ação

Reuniões da
Modalidade
Alargada
(Plenário/Grupos de
Trabalho)

Reuniões

Ação

Reuniões da
Modalidade Restrita

Reuniões

Intervir nas situações de perigo,
procedendo à instrução de processos

Comissários/as

Encontro

VII Jornadas da
Família

Ação de
formação

Desenvolver ações de promoção dos
direitos e prevenção das situações de
perigo para a criança e jovem.

Comunidade e
técnicos

Promover o envolvimento das
entidades representadas na atividade
da CPCJ

Comissários/as
entidades
parceiras

Manutenção da
página de facebook
Distribuição de
Cartazes e
Desdobráveis;

Ao longo do
ano

Ação

Criação e
Manutenção da
página de Internet
no site do Município
de Góis;
Elaboração de
notícias para
publicação na
imprensa local e
regional

Divulgar informação no âmbito da
promoção, prevenção e
comportamentos de risco e perigo
Recursos
materiais

Comunidade em
geral

Informar e divulgar o trabalho da
CPCJ
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Competência

Informar a comunidade
sobre os direitos da criança
e do jovem e sensibilizá-la
para os apoiar sempre que
estes conheçam especiais
dificuldades.

Promover ações e
colaborar com as entidades
competentes tendo em
vista a deteção dos factos
e situações que, na área da
sua competência territorial,
afetem os direitos e
interesses da criança e do
jovem, ponham em perigo
a sua segurança, saúde,
formação ou educação ou
se mostrem desfavoráveis
ao seu desenvolvimento e
inserção social.

Data

Novembro

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Abril

Tipo

Atividade
Dia Europeu
para a Proteção
das Crianças
contra a
Exploração
Sexual e Abuso
Sexual

Instrumentos

Objetivos

Destinatários

Ação de
sensibilização

Sensibilizar a comunidade para a
exploração e abuso sexual de
crianças, para a necessidade de
prevenir e proteger as crianças
contra este tipo de atos.

Comunidade em
geral

Ação

Direitos da
Criança

Sessões de
informação;
distribuição de
desdobráveis,
cartazes.

Sensibilizar a comunidade para os
Direitos da Crianças

Crianças/jovens;
pais/EE e
Comunidade em
geral

Ação

Atendimento ao
público que
contacta a CPCJ

Atendimentos
Contactos
telefónicos

Proceder ao atendimento das
pessoas que procuram a CPCJ para
aconselhamento, encaminhamento e
acompanhamento das situações.

Ação

Registo na
plataforma
informática da
CNPDPCJ dos
processos de
promoção e
proteção

Recursos
materiais

Efetuar todos os procedimentos
subjacentes ao acompanhamento
dos processos de promoção e
proteção

Crianças e
famílias do
concelho

Mês da
prevenção dos
maus tratos

Sessões de
informação;
distribuição de
desdobráveis,
cartazes, laço
azul, caminhada,
exposição

Consciencializar para a importância
da prevenção dos maus-tratos na
infância.

Crianças/jovens;
pais/EE e
Comunidade em
geral

Ação

Ação
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Competência
Promover ações e
colaborar com as entidades
competentes tendo em
vista a deteção dos factos e
situações que, na área da
sua competência territorial,
afetem os direitos e
interesses da criança e do
jovem, ponham em perigo a
sua segurança, saúde,
formação ou educação ou
se mostrem desfavoráveis
ao seu desenvolvimento e
inserção social.

Informar e colaborar com
as entidades competentes
no levantamento das
carências e na identificação
e mobilização dos recursos
necessários à promoção
dos direitos, do bem-estar e
do desenvolvimento
integral da criança e do
jovem.
Colaborar
com
as
entidades competentes no
estudo e elaboração de
projetos inovadores no
domínio
da
prevenção
primária dos fatores de
risco e no apoio às crianças
e jovens em perigo.

Data

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Tipo

Atividade

Ação

Ação de
divulgação das
competências e
funcionamento
da CPCJ

Ação

Realização de
reuniões e
contactos
periódicos com
técnicos de
outras
instituições

Projeto

«Projeto Adélia»

Instrumentos

Objetivos

Destinatários

Sessões
informativas

Dar a conhecer as competências e o
modelo de funcionamento da CPCJ.
Aproximar a comunidade da CPCJ.
Sensibilizar as entidades com
competências em matéria de infância
e juventude para a promoção e
proteção das crianças e dos jovens.

Comunidade em
Geral

Reuniões

Recolher informações e melhorar a
intervenção junto das
crianças/Jovens com Processo de
Promoção e Proteção.

Técnicos/as

Elaborar o plano local de promoção e
proteção de crianças e jovens
garantindo
uma
parentalidade
positiva.

Crianças/jovens
famílias
Entidades com
competência em
matéria
de
infância
e
juventude;
Comissários/as

Reunião; Ação
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Competência

Colaborar com as
entidades competentes na
constituição, funcionamento
e formulação de projetos e
iniciativas de
desenvolvimento social
local na área da infância e
da juventude.

Data

Atividade

Instrumentos

Objetivos

Destinatários

Destacar o papel e a importância da
família como estrutura fundamental
da sociedade, principalmente na
educação infantil.
Proporcionar momentos de convívios
entre os diferentes elementos da
família (avós, pais e filhos)
- Promover competências sociais;
- Estimular atitudes e
comportamentos de respeito pelo
outro, de responsabilidade e
participação;
- Sensibilizar para a existência de
crianças sem direitos básicos;
- Promover os direitos da criança;
- Promover sentimentos de partilha e
solidariedade.

maio

Ação

Dia Internacional
da Família

Atividades lúdicas
a
realizar
em
família; partilha de
histórias
intergeracional.

1 de junho (ou
data próxima)

Ação

Dia Mundial da
Criança

Jogos lúdicos

Projeto

ATL «Aprender
para Crescer»

Atividades lúdicas;
dinâmicas de
grupo,
apresentações,
visitas.

Colaborar na organização de
atividades destinadas às crianças e
jovem.

Crianças e
jovens do
concelho

Encontro

Participação em
Ações de
formação,
palestras
promovidas
pelas CPCJ ou
CNPDPCJ.

Ações de
formação

Melhorar a intervenção da CPCJ
com a participação dos Comissários
em ações de formação
Dotar os/as técnicos/as de
competências essenciais para uma
maior eficácia na intervenção

Comissários/as

Colónia de
Férias

Atividades lúdicas;
dinâmicas de
grupo, visitas
culturais

Organizar e promover atividades
destinadas a crianças e jovens.

Crianças e
jovens do
concelho

Interrupções
letivas

Ao longo do
ano

Dinamizar e dar parecer
sobre programas
destinados às crianças e
aos jovens em perigo.

Tipo

Férias letivas

Projeto
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