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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: TORNAR MAIS VISÍVEL A AÇÃO DA CPCJ DE VALENÇA

AÇÕES OBJETIVOS DESTINATÁRIOS RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO/
CUSTOS

CALENDARIZAÇÃO

Divulgação do Plano de
Atividades e do Relatório

Anual de Atividades:
- no portal  do Município;

- às ECMIJ;

- Sensibilizar para a
necessidade de promoção
e proteção das crianças e

jovens;
- Promover a articulação

de iniciativas respeitantes
à infância e juventude

com as ECMIJ .

Comunidade Márcia Abreu
Dossier

Portal das entidades

Sem custos Março

Divulgação da atividade a
promover  nos meios de
comunicação social local,

designadamente:
- no site da CMV,

- na página do Facebook
do Município e da CPCJ

Valença

 Manutenção de página
de Facebook

Distribuição de folhetos/
Cartazes

- Informar e envolver a
comunidade na atividade

e iniciativas da CPCJ;
-Divulgar os meios de

atuação da CPCJ.

Promover a CPCJ e
Informar a comunidade

através de ações
específicas.

Comunidade

Voluntária da CPCJ

Elementos CPCJ

Notícias
/Artigos

Sem custos

Ao longo do ano

Dinamização de
campanha de

sensibilização/divulgação
da missão da CPCJ,

associada ao conceito de
casa/lar/local de re(união)

da família

- Elucidar sobre o âmbito
de intervenção da CPCJ;

- Aumentar a consciência
cívica da comunidade

reforçando o seu papel na
detenção e comunicação
das situações de risco e

perigo associadas a
crianças e jovens.

Ana Raquel Sanches

Carlos Amoedo

Rosa Mendes

Posters
Roll-ups

Sacos de papel
Autocolantes

Crachás
Pacotes de açúcar

Cerca de
400€



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:  TORNAR MAIS EFICAZ E EFICIENTE A ESTRUTURA  E O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO

AÇÕES OBJETIVOS DESTINATÁRIOS RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO/
CUSTOS

CALENDARIZAÇÃO

Reuniões mensais da Comissão
Alargada:

- Reuniões de grupos de trabalho;
- Apresentação periódica de assuntos

de relevo pelos representantes das
entidades;

- Análise semestral da informação
relativa à atividade processual;

- Aprovação do Relatório Anual de
Atividades;

- Monitorização da execução do Plano
de Ação.

Promover o envolvimento das
entidades representadas na

atividade da CPCJ.

Comissão
Alargada

A definir de
acordo com a

atividade

A selecionar
de acordo

com a
especificidade

da iniciativa

Sem custos Datas definidas
no Plano

Elaboração do Plano Local de
Promoção e Proteção dos Direitos

das Crianças e Jovens

- Delinear um planeamento
concelhio concertado, no
respeitante às matérias

relacionadas com a
infância/juventude;

- Potenciar sinergias de modo a
promover a articulação

interinstitucional e a conceção de
projetos/estratégias de
intervenção conjuntos.

Comunidade

Definido no
cronograma do

Plano

Definido no
cronograma

do Plano

Sem custos Definido no
Plano

Participação em ações de
formação externas,

designadamente em ações
propostas no plano de formação

2021 da CNPDPCJ

- Otimizar a gestão processual de
modo a permitir a consulta periódica

e atualizada dos dados estatísticos
respeitantes à atividade processual;
- Permitir uma gestão mais eficiente

do trabalho dos técnicos no
acompanhamento dos processos de

promoção e proteção;
-Dotar os técnicos de mais

competências.

Comissão
Alargada/
Restrita e

utentes da
CPCJ

CNPDPCJ
e

Entidades
Externas

A definir
consoante as
necessidades

A definir em
função das
propostas.

Em
conformidade

com as propostas
que surgirem.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROMOVER OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ATUAR AO NÍVEL DA PREVENÇÃO
Prevenção primária

AÇÕES OBJETIVOS DESTINATÁRIOS RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO/
CUSTOS

CALENDARIZAÇÃO

Parceria com o

Centro de Apoio

Familiar e

Aconselhamento

Parental (CAFAP)

–  Prevenir situações de risco e perigo através da
promoção do exercício de uma parentalidade

positiva;
- Desenvolver competências parentais, pessoais e
sociais que permitam a melhoria do desempenho

da função parental;
- Reforçar a qualidade das relações da família com
a comunidade e identificar recursos e respetivas

formas de acesso.

Famílias
acompanhadas

por:

- CPCJ;

- SPO;

- School4all

Comissão
Restrita

Técnicas SPO
e School4all

Refeitório
do Centro
de Saúde

(dinamizaçã
o das

sessões)

Sem custos Ao longo do ano

Criação do CAFAP

em Valença

a) Prevenir situações de risco e de perigo através
da promoção do exercício de uma parentalidade

positiva; b) Avaliar as dinâmicas de risco e
proteção das famílias e as possibilidades de

mudança; c) Desenvolver competências parentais,
pessoais e sociais que permitam a melhoria do

desempenho da função parental; d) Capacitar as
famílias promovendo e reforçando dinâmicas

relacionais de qualidade e rotinas quotidianas; e)
Potenciar a melhoria das interações familiares; f)

Atenuar a influência de fatores de risco nas
famílias, prevenindo situações de separação das
crianças e jovens do seu meio natural de vida; g)
Aumentar a capacidade de resiliência familiar e

individual; h) Favorecer a reintegração da criança
ou do jovem em meio familiar; i) Reforçar a

qualidade das relações da família com a
comunidade, bem como identificar recursos e

respetivas formas de acesso.

Famílias
acompanhadas

por:

- CPCJ;

- SPO;

- School4all

 e as que se
enquadrarem

nos objetivos do
CAFAP

IPSS do
Concelho de

Valença

De acordo
com a

Portaria n.º
139/2013

de 2 de abril

Financiamento
pelo Ministério

da
Solidariedade
e Segurança

Social

Ao longo do ano



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROMOVER OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ATUAR AO NÍVEL DA PREVENÇÃO
Prevenção primária

AÇÕES OBJETIVOS DESTINATÁRIOS RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO/
CUSTOS

CALENDARIZAÇÃO

Parceria CPCJ
/Biblioteca Escolar

- exploração pedagógica
nos EEEF de diversos

recursos bibliográficos,
para divulgação da DUDC;
- publicação de materiais
alusivos aos Direitos das

Crianças;
- exposições alusivas a

temáticas;
- publicação mensal de um
boletim informativo para

encarregados de
educação/ sugestões de

leitura em família
/divulgação no blogue das

Bibliotecas  das Escolas
Básicas do Concelho (Pré-

escolar e 1º Ciclo);
- Criação do recurso digital

“ A páginas tantas” –
Website de recursos

educativos concebido para
apoiar  alunos que  com
base nas aprendizagens
essenciais transversais

desenvolvem atividades
interativas de forma
autónoma ou com

supervisão  de adultos. 

Articular a planificação
de atividades. 

Promover a dinamização
iniciativas conjuntas.

Envolver as famílias nas
iniciativas propostas.

Comunidade
educativa

Rosa Mendes-
Representante do MEC

Lucília Morais –
Coordenadora BE
Isabel Domingas –
Coordenadora BM

Material
policopiado

Recursos digitais
Recursos

bibliográficos

150€ Ao longo do ano



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROMOVER OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ATUAR AO NÍVEL DA PREVENÇÃO
Prevenção Primária

AÇÕES OBJETIVOS DESTINATÁRIOS RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO/
CUSTOS

CALENDARIZAÇÃO

Mês da Prevenção
dos Maus Tratos na

Infância
- Distribuição e

colocação dos laços
Azuis e outros
materiais de

sensibilização

 Marcha “Caminhar
por um sorriso”

Atos de Bondade

Publicitação de
materiais/iniciativas

na página do
Facebook

Desafio às famílias
“Calendário dos

Afetos”

 Envolver a comunidade na
dinamização de iniciativas

promotoras dos direitos das
crianças.

Sensibilizar a comunidade
para a valorização dos

direitos da criança.

Promover a reflexão sobre
os deveres das crianças os

quais fazem parte
integrante dos seus

direitos.
Consciencializar as crianças,
famílias e comunidade para
a importância da exigência
dos deveres das crianças
numa dinâmica positiva e

partilhada

Que as C/J percebam a
importância de se

respeitarem e de serem
bondosos;

Que as C/J percebam que a
forma como se relacionam

faz com que sejam mais
felizes e estejam em paz;
Que as C/J aprendam a

conhecer-se e
compreendam a

importância de serem
amorosos e respeitosos nos

seus relacionamentos.

Comunidade

Crianças e jovens do
concelho e

Comunidade

Alunos de todos os
estabelecimentos de
ensino (Pré-Escolar

e  1º ciclo) 

Alunos dos 3º e 4º
anos

Comissão Restrita

Associação de Pais
(Carlos Amoedo)

Associação Cultural
e Recreativa de
Verdoejo – José
Carlos Esteves

APPACDM Valença –
Helena Pereira

Andrea Brandão

Márcia Abreu

Voluntária CPCJ

Divulgação:
- Página do
Facebook;

- Portal da CMV;
- Jornal

Valenciano;
-Materiais de

desgaste
- Cartazes;

Ao longo do mês de
Abril



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROMOVER OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ATUAR AO NÍVEL DA PREVENÇÃO (1)
Prevenção Primária

AÇÕES OBJETIVOS DESTINATÁRIOS RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO/
CUSTOS

CALENDARIZAÇÃO

Dia Mundial da
Criança:

 - Caça ao COVID

 -Promover a
parentalidade Positiva;

- Promover o
relacionamento

interpessoal entre a
criança e a família;

- Promover o trabalho em
equipa;

Famílias e
Comunidade

 Andrea Brandão
Márcia Abreu

 Comunidade Ass.
Arcanjos S. Miguel e

S. Gabriel;

Papel
Tinteiros

Material necessário
para desenvolver a

atividade
Prémios

10 voluntários

A cargo dos
responsáveis

Programa de
desenvolvimento e

promoção de
competências

pessoais e sociais

- Prevenir
comportamentos

disruptivos na
adolescência;

- Promover formação nas
áreas das competências

pessoais e sociais

Alunos do
2º,3º ciclo e
secundário

Alunos do 2º,3º
ciclo e secundário

Técnicos psicólogos
do SPO, Município e

Scholl4all

A suportar
pelas

entidades
responsáveis

Ao longo do
ano

letivo



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROMOVER OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ATUAR AO NÍVEL DA PREVENÇÃO (1)
Prevenção Secundária

AÇÕES OBJETIVOS DESTINATÁRIOS RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO/
CUSTOS

CALENDARIZAÇÃO

Promover respostas
de  ocupação

formativa /lúdica
dos tempos livres

das crianças e
jovens

acompanhados pela
CPCJ:

- Atividades de OTL
(CMV/RSI)

- Ateliers de Férias
“Fontoura Viva”

- (...)

Proporcionar às
crianças alvo da

intervenção da CPCJ
momentos de
contacto com

diferentes
realidades, convívio

interpessoal e
vivência de novas

experiências.

Crianças e jovens
acompanhados pela

CPCJ

Equipa RSI

Município

Comunidade

Associativa

Arcanjos S.Gabriel e

S.Miguel

Agrupamento de

Escuteiros nº 453

Atelier de férias e
projetos de
atividades

ocupacionais
dinamizados no

concelho

A cargo dos
responsáveis Ao longo do ano

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROMOVER OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ATUAR AO NÍVEL DA PREVENÇÃO (1)
Prevenção terciária

AÇÕES OBJETIVOS DESTINATÁRIOS RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO/
CUSTOS

CALENDARIZAÇÃO

 
Acompanhamento/

Gestão de casos

Intervir nas situações
em que a criança ou o
jovem está em perigo

Crianças/Jovens e
Famílias

sinalizadas na
CPCJ de Valença

Comissão Restrita Comissão
Restrita

De acordo com
a necessidade

dos casos

Ao longo do ano




