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Plano de Atividades 2018 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Silves (CPCJ-Silves) 

 

Prevê o art.º 18.º n.º 2 alínea i) da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, 

aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, com as posteriores alterações, que é 

competência da comissão alargada elaborar e aprovar o plano anual de atividades.  

Para elaboração deste plano importa ter presente as evidências que o relatório anual 

nos apresenta, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela CPCJ, o trabalho que os 

parceiros executam, bem como as indicações que a Comissão Nacional de Promoção dos 

Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) fornece. Merece ainda acautelar as 

necessidades de formação das Entidades com competência em matéria de infância e juventude 

(ECMIJ) que a comissão vai sentindo no contacto com os parceiros. 

No que toca aos dados do relatório anual, aprovado no passado dia 25 de janeiro do 

corrente, verificamos que:  

a) à data de 29.12.2017, a CPCJ-Silves detinha um total de 68 (sessenta e oito) processos, 

divididos pelos gestores e apoio técnico, porém, durante o mesmo ano atingiu 305 

processos;  

b) a problemática preponderante foi negligência (com 46 sinalizações e 36 processos no 

final do ano);  

c) no período homólogo de 2016, a CPCJ-Silves, tinha em acompanhamento um total de 

106 (cento e seis) processos, onde a problemática preponderante era exposição a 

violência doméstica/familiar (com 36 processos no final do ano) seguido de perto por 

negligência com 24 processos.  

Pelo que, depressa se conclui que grande parte das ações de prevenção ter-se-ão de situar 

no reforço de competências parentais, incentivando uma parentalidade positiva e consciente. 

Olhando para o trabalho desenvolvido pela CPCJ-Silves, quer por si própria, quer em 

colaboração com os parceiros, há que destacar e continuar:  

a) O projecto “Perfect Change”, que estará em fase experimental este ano de 2018 na EB 

2,3 do Algoz. Cuja parte gráfica está pronta, será apresentado aos delegados e sub-

delegados de turma no próximo dia 2 de março de 2018;  
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b) as formações “A Viagem de Peludim” (ações sobre sexualidade), a efetuar junto dos 

educadores de infância e professores do primeiro ao terceiro ciclo, bem como dos jovens 

das EB 2,3 e Secundária. Estas formações decorrerão no primeiro semestre de 2018, 

nos estabelecimentos de ensino. 

c) Formação sobre responsabilidades parentais e relacionamento com estabelecimento 

escolares, a ser ministrada pelo IAC, em data a acordar; 

d) Formação sobre competências e forma de intervenção das ECMIJ em situações de 

risco, análise do art.º 7.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a ser 

efectuada pelos técnicos da CPCJ, sempre que solicitada; 

e) Programa de Formações em colaboração com as IPSS,  

a. Santa Casa da Misericórdia de Armação de Pêra, onde, na sequência da 

Palestra do ano passado, decorrerá um Workshop com a Dr.ª Marcela Rosa, 

sobre parentalidade positiva e outro com o Dr. Alfredo Leite, sobre o potencial 

dos jovens na educação;  

b. Santa Casa da Misericórdia de Silves, com a Dr.ª Cátia Violante, sobre 

parentalidade consciente nos dias 11, 18 e 25 de maio de 2018, nas instalações 

da Santa Casa da Misericórdia de Silves;  

c. Amigos dos Pequeninos – workshop sobre bullying, com a Dr. Tânia Paias, a 

relizar no próximo dia 11 de abril de 2018.  

f) Projecto STOP Bullying – Resultado de parceria entre o Município de Silves e o Instituto 

Piaget, em que a CPCJ – Silves foi convidada como parceira. Este projeto está em fase 

de análise de dados, com vista à apresentação dos resultados e definição de plano de 

ação, no corrente ano.  

g) III Seminário Silves Sul – parceria entre o Agrupamento de Escolas de Silves Sul e a 

CPCJ – Silves, a decorrer no Centro Pastoral de Pêra. Este Seminário, que abordará a 

questão das emoções, dependência das novas tecnologias, adolescência e direitos de 

crianças e jovens, constitui importante recurso de prevenção, destinado a técnicos e 

pais. Recordamos que no ano passado contou com a presença de cerca de 250 

(duzentas e cinquenta) pessoas. O seminário do presente ano decorrerá no dia 

24.03.2018; 

h) Óscares Silves Sul – evento organizado pelo Agrupamento de Escolas Silves Sul em 

parceria com uma Escola inglesa, onde se destaca a criatividade e o uso das artes para  
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a promoção e reforço de competências e comportamentos positivos. A CPCJ está 

presente no evento desde a sua primeira edição entregando dois prémios. Este ano o 

evento decorrerá no dia 12.03.2018 no Auditório do Centro Pastoral de Pêra;  

i) Parenting Innov’actions – projeto liderado pela Casa do Povo de São Bartolomeu de 

Messines, onde a CPCJ é parceira. A primeira sessão transnacional, decorreu de 23 a 

27 de outubro na Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines e contou com a 

presença dos Parceiros Franceses, Letões e Lituanos, encontra-se agendada nova 

sessão para o dia 2 de março de 2018, na Casa do Povo de São Bartolomeu de 

Messines;  

j) OTL Juventude + - Programa desenvolvido em parceria com o Município de Silves 

(DEDJAS), onde se procuram ocupar os jovens dos 13 aos 17 anos em experiência com 

o mundo do trabalho, durante 1 semana, com atribuição de uma bolsa simbólica, desde 

que cumpridos o horário e a frequência em todo o período. Este ano, face ao sucesso do 

ano passado, os OTL decorrerão na interrupção letiva da Páscoa e no Verão;  

k) Férias Superfixes – Programa de férias do Município de Silves (DEDJAS) destinado a 

crianças até aos 12 anos, tendo sido acordado com aquela entidade uma reserva de 

vagas para a CPCJ – Silves;  

l) Troféu Espírito Desportivo – projeto do Município de Silves (DEDJAS) para promoção do 

espírito desportivo, onde se procura reconhecer as virtudes da entreajuda e do trabalho 

em equipa. Este ano a entrega do troféu decorrerá em Abril de 2018.  

m) Workshops da Páscoa – projecto do Município de Silves (DEDJAS), destinado ao 

incentivo da participação dos jovens no mundo das artes, a realizar na interrupção 

lectiva da Páscoa.  

n) Jovens Talentos – projecto do Município de Silves (DEDJAS) em colaboração com a 

CPCJ-Silves, com objectivo de incentivar os jovens a partilharem o seu talento para as 

artes performativas (canto, dança e teatro), destacando esta forma artística como meio 

de expressão. Os jovens terão sessões de formação nesta área bem como um mentor 

que os acompanhará nesta fase. No final terão a possibilidade de gravarem um CD ou 

filme.  

o) Formar para prevenir – projecto da UCC Rio Arade no âmbito da representação nesta 

CPCJ e em articulação com a mesma, para sensibilização dos progenitores para o  
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fenómeno da violência doméstica e prevenção de reincidências. Decorrerá nas 

instalações da UCC de acordo com calendarização prévia a definir entre as técnicas.  

p) Brochura Direitos e Princípios da Intervenção em língua inglesa – uma vez que em 

Silves há alguma população de origem estrangeira, em que a língua de comunicação é o 

inglês, é nosso entender que deverá ser efectuada a tradução para língua inglesa, da 

brochura existente referente a princípios da intervenção e direitos e dos intervenientes.    

Já no que toca às atividades propostas pela CNPDPCJ, importa destacar:  

I - o mês de Prevenção dos maus tratos, que decorre em Abril, pelo que propomos:  

a) Conferência sobre maus tratos psicológicos, atividade inserida na programação da Rede 

Social de Silves;   

b) Conferência sobre maus tratos físicos;  

c) Criação de Livro Lúdico Didático destinado a crianças de JI e EB 1. Pretende-se criar um 

livro original onde a questão dos bons tratos possam ser trabalhados pelos/as 

técnicos/as de uma forma atrativa e divertida. Pretende-se uma história em aberto, que 

permita um final desenhado pela criança, bem como um livro que interaja com aquela. É 

intenção recolher contributos de todos os agentes educativos com vista a criar uma 

história que possa ter um pouco de cada um.  Este livro será uma ferramenta que as 

escolas do concelho passarão a ter sempre que queiram abordar as questões de maus 

tratos e/ou violência.  

d) Reunião com as IPSS, com vista a análise do plano de deteção de maus tratos.  

II – Atribuição do Selo Protetor – “que se constitui como um sistema integrado de gestão do risco 

e perigo e representa uma oportunidade de autodiagnóstico e capacitação dirigida às Entidades 

com Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ) no âmbito da promoção e 

proteção dos Direitos da Criança, de acordo com o previsto no Artigo 7º da Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo. Inspira-se em experiências nacionais e internacionais já testadas, 

particularmente no modelo australiano The Blue Card System, que foi desenhado para fornecer 

informação e orientação que auxilia as entidades que trabalham com crianças e jovens.” 

Disponível em https://www.cnpdpcj.gov.pt/cnpdpcj/eventos-e-iniciativas/selo-protetor/o-que-e/selo-protetor-o-que-

e.aspx  

Este selo constitui um importante recurso de proximidade com as ECMIJ, ao mesmo tempo 

que reconhece tais entidades como protetoras das crianças. Todas as IPSS foram convidadas a 

apresentar candidatura.  
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Será, ainda, de referir a necessidade de insistir na criação de uma imagem positiva da CPCJ 

junto comunidade, em especial das crianças, pais, professores e educadores. De facto, a CPCJ 

ainda surge como uma ameaça que se impõe às crianças que se portam mal, se quisermos o 

antigo “velho do saco” que levava os meninos dos seus pais. Ora tal ideia, além de 

preconceituosa para com as crianças que merecem acompanhamento por esta CPCJ, é 

profundamente errada e demonstra um total desconhecimento sobre o trabalho que é 

desenvolvido por esta Comissão. De facto, nenhum acompanhamento que é dispensado a uma 

criança e, consequentemente, à sua família, é feito contra si, mas em seu favor.  

Mais grave é quando se desconhece todo o trabalho de prevenção que se faz e, sobretudo, 

demonstrar e reforçar a ideia de que a CPCJ é algo de bom e positivo na vida de uma criança ou 

jovem. De facto, é bom quando algo não nos corre bem podermos ter alguém que nos guia, 

apoia, encoraja e nos mostra outros caminhos que, no meio da nossa aflição não conseguimos 

descortinar.  

Importa desde logo apoiar e dar condições para a efetividade de um direito que todas as 

crianças têm e que muitos não o reconhecem: O Direito ao lazer, se preferirmos, o direito a 

brincar.  

Este foi um dos direito reconhecidos, desde a primeira hora, pela Convenção sobre os 

Direito das Crianças (CDC), adoptada pela Assembleia Geral nas Nações Unidas em 20 de 

Novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de Setembro de 1990. De facto, nem sempre 

nos apercebemos que as crianças têm este direito: Brincarem, deixarem fluir a sua imaginação, 

serem quem são e exprimirem-nos da forma mais adequada.  

Assim, somos de entender que, o reforço positivo da imagem institucional da CPCJ – Silves 

se deverá posicionar na garantia deste importante direito, assegurando que todas as crianças 

têm a possibilidade de exercer e usufruir do Direito a Brincar (vide art.º 31.º n.º 1 da CDC). 

Em face do exposto, é grande importância a CPCJ estar associada a atividades positivas e 

que garantam, de igual forma para todas, o exercício do direito a brincar, de onde destacamos:  

a) a comemoração do dia mundial da Criança, e respeitando as atividades próprias desse 

dia desenvolvidas por cada Instituição, iremos comemorar dia no 28 de maio de 2018, 

dia Internacional do Brincar;  

b) Natal em Silves, reunindo todas as crianças num evento onde o lazer e a fantasia sejam 

o mote, sendo que a atividade se poderá concretizar num espectáculo para todos.  
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Por fim, merece destaque a participação no Congresso Mundial das Cidade Educadoras, 

que decorrerá em Cascais de 13 a 16 de novembro de 2018, onde será apresentado projeto 

sobre a proteção e reforço da intimidade e privacidade dos jovens nos balneários escolares. 

Recordamos que em 2017, o Município de Silves iniciou programa de colocação de cabines 

individuais de duche nas Piscinas Municipais de Silves, com vista garantir a intimidades dos seus  

utentes. Nesse mesmo ano, numa apresentação no II Seminário Silves –Sul, efetuada por Vânia 

Beliz, foi abordada esta temática e da importância da defesa da privacidade e intimidade da vida 

das nossas crianças e jovens. Assim, se pensou em alargar a iniciativa às escolas do concelho, 

aprofundando a sustentabilidade teórica do projecto, constituindo-se este como exemplo de boas 

práticas. Resulta da combinação de esforços do Município de Silves, com o Agrupamento de 

Escolas de Silves-Sul e da CPCJ – Silves.  

Antes de terminar parece-nos de todo útil repetir o encontro das CPCJ do Algarve, realizado 

em estreita colaboração entre a CPCJ de Silves e a CPCJ de Tavira, com o apoio do Município, 

onde, informalmente, os presidentes e secretários das CPCJ se encontram para debater 

problemas comuns e boas práticas. Este ano estamos a considerar trazer um magistrado judicial 

para connosco debater as vicissitudes processuais nas CPCJ´s.   

Tendo ainda em mente a CDC, sobre a qual já pesam 25 anos, ressoam alto as palavras 

de Kevin Watkins, ao dizer:  

The strength of the Convention cannot be measured in 

ratifications, national laws or government declarations. Ultimately, the 

real test is whether or not its provisions make a difference in the lives of 

children. 

Watkins, 2014:71 

De facto, toda a força da nossa ação apenas poderá ser avaliada pela diferença que faz 

na vida das nossas crianças.  

 

Já no que toca à proteção dos direitos que, também, é uma das atividades que esta 

CPCJ desenvolve (talvez a de maior visibilidade e de mais difícil aceitação), iremos continuar 

com normal atividade de gestão processual, conforme o estatuído legalmente reforçando as 

nossas competência no processo de Gatekeeping1 conforme o definido pelas Nações Unidas. De  

                                                            
1 “is  the process  of making    informed decisions about  care  in  the best  interests  of  those  children who are at  risk  of  losing,  or  already without  , 

adequate parental care” Better Care Network and UNICEF, 2015: 13 
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facto estamos em crer que todas estas questões terão de ser sempre resolvidas em 

família e na família, sendo de suma importância trabalhar adequadamente e com os recursos 

existentes, esta que é a base de toda a nossa sociedade.  

Doutra parte, entendemos que se deverá minimizar a carga formal das salas de audição 

da CPCJ-Silves, criando uma sala dedicada à audição de crianças e jovens. Tal sala 

desformalizada dos seus elementos tradicionais (secretária, cadeira para as crianças e cadeira 

para quem preside ao ato) pretende ser um espaço de acolhimento com que a criança/jovem se 

identifique e onde se sinta em casa. Assim, o espaço passará a estar dotado de sofás e puf’s, 

onde seja, o adulto a situar-se ao nível da criança e não o contrário.  

Esta sala seguirá os critérios apontados, a nível internacional, sob este aspecto, em 

especial a Estratégia do Conselho da Europa Sobre os Direito da Crianças (2016-2021) e as 

Diretizes do Comité de Ministros do Conselho da Europa sobre a justiça adaptada às crianças, 

ao referir que:  

“deve ser estudada a possibilidade de recolher os depoimentos 

de crianças vítimas e testemunhas em instalações especialmente 

concebidas e adaptadas às crianças e num ambiente adaptado às 

crianças”. (Comité de Ministros do Conselho da Europa, 2010:32).  

 

Merece também destaque o exemplo inglês, em especial o vertido na obra Protecting 

children’s rights in criminal justice systems: A training manual and reference point for 

professionals and policymakers, quando defende que:  

 

“All interactions should be conducted in a childsensitive manner 

in a suitable environment that accommodates the special needs of the 

child and in a language which the child uses and understands to 

enhance a child’s ability to participate” (Penal Reform International, 

2013: 60) 

 

Por uma questão de melhor visualização e de síntese da proposta de atividade desta 

CPCJ, junta-se tabela com as actividades a desenvolver, data prevista ou aproximada, remissão 

à competência da comissão alargada e observações.  
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Siglas:  

- CDC – Convenção sobre os Direitos das Crianças 

- CNPDPCJ – Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens;  

- CPCJ – Comissão de Promoção das Crianças e Jovens 

- DEDJAS – Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social 

- EB – Ensino Básico 

- ECMIJ – Entidades com competência em matéria de Infância e Juventude   

- IAC – Instituto de Apoio à Criança 

- JI – Jardim de Infância   

- UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade 
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Quadro-síntese da proposta de Atividades da CPCJ –Silves 2018 

Título Data  Comp Observações 

Perfect Change  Ano longo do 

ano  

18.º,2 a) 

e b) 

EB 2,3 Algoz  

Formações Peludim:  

- JI/EB1 

- EB 2,3  

- Secundária Silves  

Ano longo do 

ano 

18.º,2 a) Formações sobre 

sexualidade.  

Professores  

Alunos (col. Ass. Est) 

Formação Parentalidade Positiva:  

- Gaivota  

- Cantinho do Avós   

 

Ano de 2018 

11,18 e 25 de 

maio  

18.º,2 a) 

e b) 

 

- Dr.ª Marcela Rosa  

- Dr.º Cátia Violante  

 

Formação Jovens (Gaivota)  Ano de 2018 18.º,2 a) Dr. Alfredo Leite 

Projecto STOP Bullying   18.º,2 c) 

d)  e e)  

Piaget e CMS. 

Apresentação dos 

dados e definição de 

plano de ação  

Workshop Bullying 11.04.2018 18.º,2 a) 

e b) 

CPCJ, CMS e Amigos 

dos Pequeninos 

Óscares Silves Sul  12 de março 

2018 

18.º,2 e 

e)  

Agrupamento Silves Sul  

Seminário Silves Sul 24.03.2018 18.º,2 a) 

e e)  

Agrupamento Silves Sul  

Parenting Innov’actions 02.03.2018 18.º 2, d) Casa do Povo de S. 

Bartolomeu de 

Messines 

Formações art.º 7.º  Ao longo do 

ano  

18.º,2 a)  Nas instituições do 

Concelho  

Formação Responsabilidades Parentais e art.º 

7.º   

 18.º,2 a) Colaboração com o IAC  

Workshops Páscoa  Férias Páscoa  18.º,2 e)  Colaboração com CMS  

Férias Super Fixes  Férias Verão  18.º,2 e) Colaboração com CMS  

OTL Juventude + Férias Páscoa 

e  Verão 

18.º,2 e) Colaboração com CMS  
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Jovens talentos  Ano de 2018 18.º, 2 e) CMS e CPCJ  

Conferência Maus tratos físicos  

 

Abril  18.º,2 a) 

e b)  

CPCJ, Dr.ª Teresa 

Costa Ag. Silves Sul 

Reunião com IPSS2 Abril  18.º,2 b)  IPSS concelho  

Troféu Espírito desportivo  Abril 2018 18.º,2 e)  CMS, Agrupamentos 

escolas e CPCJ  

Conferência Maus Tratos psicológicos 3  18.º,2 a) 

e b) 

Dr.ª Ana Paula Silvestre  

Bons tratos  Ano 2018 18.º,2 b e 

d)  

Desenvolvimento de 

livro lúdico-didático 

destinado a crianças de 

JI e EB1 

Formar para Prevenir  A agendar 18.º 2, b) 

e e) 

UCC Rio Arade e 

CPCJ-Silves 

Dia da criança  28.05.2018 18.º,2 e)  Colaboração CPCJ com 

Agrupamentos, IPSS e 

CMS  

Natal 2018 Férias Natal  18.º,2 e)  Colaboração CPCJ com 

Agrupamentos, IPSS e 

CMS  

Congresso Cidade Educadoras  13 a 16.11. 

2018 

18.º,2 c) CPCJ, CMS Ag. 

Escolas Silves Sul 

Encontro CPCJ’s Algarve  Junho 2018 18.º, 2 b) CPCJ Silves e Tavira  

Reformulação sala audição crianças/jovens  Ano de 2018 18.º, 2 h) CPCJ Silves  

Brochuras princípio e direitos em inglês  1.º semestre 18.º 2 a) CPCJ Silves  

 

 

 

 

                                                            
2 Ação inserida nas actividades da Rede Social  

3 Ação inserida nas actividades da Rede Social  


