COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA AMADORA

Plano Local de Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude 2016‐2017
Eixo I: : Promoção da responsabilidade social (comunidade e instituições) para a Promoção dos Direitos da Criança e do Jovem
Objetivo geral: diminuição da prevalência dos maus tratos, através da promoção de uma cultura de responsabilidade social partilhada.
Objetivos específicos:
• Apropriação das ECMIJ relativamente à sua intervenção, numa lógica subsidiária, e de acordo com os princípios consagrados na lei de promoção e
proteção
• Maior envolvimento das entidades públicas e privadas, na garantia dos Direitos das Crianças e Jovens.
• Potenciar a efetiva proteção das crianças e jovens, baseada numa visão comum do sistema de promoção e proteção, tendo por base uma perspetiva
sistémica, colaborativa e de solidariedade social

Ação

Entidade
responsável
1. Dinamização de ações de sensibilização IAC

Cronograma

Parceiros

Metas

‐ Ano letivo
2016/17

‐ CPCJ
‐ Agrupamentos
de escolas

‐4 ações
‐ 100 crianças
envolvidas

2. Dinamização de ações de sensibilização Associação
sobre a violência no namoro e violência Questão de
Igualdade
doméstica nas escolas (2º ciclo).

‐ Ano letivo
2016/17

CPCJ

‐ 2 ações
‐ 50 jovens envolvidos

3. Dinamização de ações de sensibilização CPCJ

‐ Ano letivo
2015/16
‐ Ano letivo
2016/17

sobre o bullying nas escolas.

sobre o abuso sexual nas escolas (1º ciclo).

‐10 ações
‐ 250 crianças
envolvidas

É preciso toda a comunidade para proteger a Criança!

Indicadores de
avaliação
‐Nº de ações
realizadas
‐ Nº de crianças
envolvidas
‐ Nº de ações
realizadas
‐ Nº de crianças
envolvidas
‐ Nº de ações
realizadas
‐ Nº de crianças
envolvidas

Taxa de
execução
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‐ 20 ações
Agrupamentos
Ano letivo
4. Dinamização da ação de sensibilização CPCJ
de
escolas
‐ 200 professores e
2015/16
“Juntos na Promoção e Proteção das
educadores de
Ano letivo
Crianças e Jovens” dirigida a professores e
infância participantes
2016/17
assistentes operacionais sobre o sistema de
‐ 100 assistentes
promoção e proteção e sobre a intervenção
operacionais

‐ Nº de ações
realizadas
‐ Nº de professores
participantes

com crianças em situação de risco e perigo.

5. Dinamização de ação de formação dirigida ao IAC
pessoal docente e técnicos “Intervenção com
jovens multidesafiadores”

Ano letivo
2015/16
Ano letivo
2016/17

6. Dinamização de ação de formação “O EPIS
assistente operacional e a resolução de conflitos”
dirigida a assistentes operacionais de escolas
sem projeto EPIS implementado.
7. Dinamização do Mês de Prevenção dos Maus CPCJ
Tratos na Infância e Juventude

Ano letivo
2016/17

8. Realização

de Conferência sobre
Promoção dos Direitos da Criança.

a CPCJ

9. Promoção de Concursos sobre os Direitos das CPCJ
Crianças

Abril 2016
Abril 2017

Abril 2016
Abril 2017
Janeiro a
Abril 2016
Janeiro a
Abril 2017

CPCJ

‐ 2 ações
‐ 30 participantes

‐ Nº de ações
realizadas
‐ Nº de participantes

‐ Nº de ações
‐ Nº de participantes

‐ 2 comemorações do
MPMTIJ

Comissões
Sociais de
Freguesia
CMA
ECMIJ
CMA

‐ 2 conferências

Agrupamentos
de Escolas
CMA
Dolce VIta Tejo
Fundação
Benfica
Rotary Club

‐ 7 escolas
participantes (2016)
‐ 35 alunos envolvidos
(2016)
‐ 10 escolas
participantes (2017)
‐ 50 alunos envolvidos

É preciso toda a comunidade para proteger a Criança!

‐ nº de comemorações
‐ nº de parceiros
envolvidos
‐ nº de ações
realizadas
‐ Nº de conferências
‐ Nº de participantes
‐ Nº de escolas
participantes
‐ Nº de alunos
participantes
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Amadora
(2017)
Porto Editora
100 crianças e jovens
envolvidos na recolha
de sugestões
‐ 2 participações

‐ Nº de participantes

Agrupamentos
de Escolas
CMA

‐ 70 participantes
(2016)
‐ 75 participantes
(2017)

‐ Nº de participantes

Maio –
Junho de
2016

PSP

‐ 4 Workshops
‐ 100 participantes

‐ Nº de workshops
‐ Nº de participantes

CPCJ

Maio 2016

CFPA

1 workshop
30 participantes

‐ Nº de workshops
‐ Nº de participantes

CPCJ

Abril 2016
Abril 2017
Ano lectivo
2016/17

2 apresentações

‐ Nº de apresentações

1 escola a desenvolver
um projeto piloto

‐ Nº de escolas
aderentes ao projeto
piloto

10.Audição da criança: os direitos das crianças CPCJ
vistos por elas próprias

Janeiro 2016

Agrupamentos
de Escolas

11.Participação na Exposição Amadora Educa

Junho 2016
Junho 2017
Julho 2016
Julho de
2017

CMA

CPCJ

12.Encontro anual com os Agrupamentos de CPCJ
Escolas

13.Realização de workshops com a PSP sobre o CPCJ

sistema de promoção e proteção e sobre a
intervenção com crianças em situação de
risco e perigo e suas famílias.
14.Realização de um workshop sobre a
prevenção dos maus tratos em crianças e jovens
dirigido a aluno do CFPA (curso de técnicos de
apoio à família e à comunidade)
15.Apresentação e discussão pública do Relatório
e do Plano de Atividades da CPCJA
16.Início da implementação do Projeto “Selo
Protetor”

Fórum
GovInt
CNPDPCJ

CPCJ

É preciso toda a comunidade para proteger a Criança!

‐ Nº de participações
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Eixo II: Promoção das Competências Parentais, em Contextos de Vulnerabilidade Social
Objetivo geral: impedir a continuidade ou manutenção de comportamentos violentos.
Objetivo específico: Promoção de práticas parentais impulsionadoras de um desenvolvimento saudável na criança e no jovem, designadamente através da
implementação de Programas de Promoção das Competências Parentais, baseados num modelo colaborativo e vivencial.

Ação

Entidade
responsável
1. Mapeamento de Programas de Promoção da CPCJ
Parentalidade Positiva/ Coaching Parental

2. Promoção de programas
identificados sem resposta.

em

locais

Cronograma

Parceiros

2016/2017

CVP
Pressley Ridge
Ajuda de Mãe
ASSUBUD
ACES

2016‐2017

CVP
Pressley Ridge
Ajuda de Mãe
ASSUBUD
ACES

Metas
‐ Elaboração de 1 guia
de recursos
‐ 6 reuniões com as
CSF

É preciso toda a comunidade para proteger a Criança!

Indicadores de
avaliação
‐Nº de guias de
recursos produzidos
‐ Nº de parceiros
contactados
‐ Nº de reuniões
realizadas
‐ nº de novos projetos
implementados

Taxa de
execução

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA AMADORA

Eixo III: Promoção de Competências Pessoais e Sociais nas Crianças e Jovens, em Contextos de Vulnerabilidade Social
Objetivo geral: impedir a continuidade ou manutenção de comportamentos violentos.
Objetivo específico: Prevenir os comportamentos de risco nas Crianças e Jovens, que integram contextos potencialmente desencadeadores de
comportamentos disruptivos e/ou de pré‐delinquência.

Ação

Entidade
responsável
CPCJ

2016‐2017

2. Ação de treino de competências pessoais e
sociais “Violência entre pares” dirigida a alunos
de uma turma previamente identificada

IAC

2016‐2017

3. Promoção e divulgação do Programa RESCUR
(A Resilience Curriculum for Early and Primary
Schools in Europe, FMH) junto das escolas e
Divisão de Educação da CMA

CPCJ

2016‐2017

1. Mapeamento de Programas de Promoção de
Competências Pessoais e Sociais nas escolas

Cronograma

Parceiros

Metas
Elaboração de 1 guia
de recursos

Agrupamento
de escolas
Fernando
Namora

1 ação de
sensibilização
1 turma
100% dos AE
envolvidos em ações
de divulgação

É preciso toda a comunidade para proteger a Criança!

Indicadores de
avaliação
‐ Nº de guias
elaborados
‐ Nº de escolas
contatadas
‐ nº de ações
realizadas.
‐ nº de alunos
abrangidos
‐ % de agrupamentos
de escolas envolvidos

Taxa de
execução
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Eixo IV: Promoção de Respostas Integradas na Proteção das Crianças e Jovens em Perigo
Objetivo geral: Por termo à situação de perigo e prevenir a reincidência.
Objetivos específicos:
• Evitar a institucionalização;
• Apoiar e acompanhar a Criança, Jovem e famílias nas suas necessidades específicas;
• Melhorar o sistema de promoção e proteção às vítimas de abuso sexual e de maus tratos físicos.
Ação
1. Desenvolver respostas de famílias idóneas em
alternativa à institucionalização: bolsa de famílias
amigas/ famílias de acolhimento;
2. Criação de uma rede de respostas
psicoterapêuticas: terapia familiar (TF),
cognitivo‐comportamental (CC), psicoterapia de
inspiração psicanalítica (PIP).
3. Levantamento do n.º de crianças em
acolhimento residencial;

4. Monitorização das crianças em acolhimento
residencial;

Entidade
responsável
Pressley
Ridge

Cronograma

Parceiros

2016‐2017

CPCJ

2016‐2017

SPTF

CPCJ

2016‐2017

Tribunal

CPCJ
Tribunal

2016‐2017

Metas
Aprovação de 1
projeto de famílias de
acolhimento
Celebração de 3
parcerias

‐ Execução de 1
levantamento do nº
de crianças em
situação de
acolhimento com MPP
da CPCJ e com MPP do
Tribunal
‐ Identificação das
casas de acolhimento
onde as crianças estão
acolhidas.
‐ Audição de 50% das

É preciso toda a comunidade para proteger a Criança!

Indicadores de
avaliação
‐ Nº de reuniões de
trabalho
‐ Projeto aprovado
‐ Nº de parcerias
estabelecidas
‐ Nº de famílias/
utentes sinalizados
Nº de levantamentos
realizados

‐ nº de crianças
ouvidas

Taxa de
execução
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crianças acolhidas no
início do acolhimento
e após 3 meses.
HFF
2 ações
5. Ação de Formação “ Encontro Saúde Mental e CPCJ
‐ Dezembro
ACES AMADORA 120 participantes
Família”
de 2016
(2016– 50; 2017‐70)
‐ Dezembro
de 2017
2016‐2017
CMA
6. Dinamização de Grupo de Trabalho na área da CPCJ
AJPAS
Mutilação Genital Feminina
HFF
ACES
PSP
MP
2016‐2017
HFF
7. Realização de reuniões preparatórias para a CPCJ
MP
criação do 1.º Child Advocacy Center, para
crianças vítimas de abuso sexual no
município.

É preciso toda a comunidade para proteger a Criança!

Nº de ações realizadas
Nº de participantes

Nº de reuniões
realizadas

‐ nº de reuniões
realizadas
‐ nº de parceiros
envolvidos

