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FW: Envio de Relatório Anual da CPCJ de Leiria do ano 2019

De : cpcj.leiria <cpcj.Leiria@cnpdpcj.pt>
Assunto : FW: Envio de Relatório Anual da CPCJ de Leiria do ano 2019

Seg, 03 de fev de 2020 10:35
2 anexos

Para : pam@cm-leiria.pt

Cordiais saudações,
A Presidente da CPCJ de Leiria
Noémia Narciso
E-mail: CPCJ.Leiria@cnpdpcj.pt
Telefone : 244 839649 /Fax: 244 839648

________________________________________
De: cpcj.leiria
Enviado: 31 de janeiro de 2020 18:51
Para: manuelavieira@cm-leiria.pt; leiria.judicial@tribunais.org.pt
Cc: ETRCentro
Assunto: Envio de Relatório Anual da CPCJ de Leiria do ano 2019
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Leiria
Exmª Srª Drª Procuradora da República
da Procuradoria do Juízo de Família e Menores de Leiria
Drª Isabel Confraria - Interlocutora da CPCJ de Leiria
A fim de dar cumprimento ao estipulado na alínea j) do nº 2 do artº 18º da LPCJP, vimos pelos presente remeter a V.Exa. o Relatório
Anual de Avaliação de Atividade de 2019 da CPCJ de Leiria, que teve por base os relatórios operacionais extraídos da aplicação informática
e o Plano de Atividades da CPCJ de Leiria do ano de 2019 bem como a sua avaliação.

Cordiais saudações,
A Presidente da CPCJ de Leiria
Noémia Narciso
E-mail: CPCJ.Leiria@cnpdpcj.pt
Telefone : 244 839649 /Fax: 244 839648
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INTRODUÇÃO
Nos termos da alínea d) do artigo 24º da Lei nº 147/99, de 1 de setembro (Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo), compete ao
presidente da Comissão elaborar o relatório anual de atividades e avaliação e submetê-lo à aprovação da Comissão Alargada. Compete a
esta, por sua vez, nos termos da aliena h) do número 2. do artigo 18º do aludido diploma, aprovar o Relatório Anual de Atividades e Avaliação
elaborado pela presidente e enviá-lo à Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, à Assembleia Municipal e ao
Ministério Público. Embora a elaboração do Relatório Anual seja uma competência própria e exclusiva da Presidente da CPCJ, para a sua
elaboração houve contributos valiosos dos restantes membros da Comissão Restrita e de outros técnicos adstritos à CPCJ de Leiria.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A concretização dos objetivos propostos no presente documento far-se-á por um modelo de análise baseado e construído com base nos
resultados provenientes de um conjunto de instrumentos de suporte quantitativo e qualitativo, integrando já uma definição de indicadores e de
dimensões. Os instrumentos são constituídos pelos relatórios da atividade processual da CPCJ de Leiria, extraídos da aplicação informática da

CNPDPCJ. À semelhança do que foi referido no Relatório de 2018, a aplicação informática constitui-se como um suporte técnico para a
concretização das competências da CPCJ nas modalidades restrita e alargada. Em concreto, permite sistematizar a informação relacionada
com a composição da CPCJ, com a gestão processual, e com a caracterização dos envolvidos nos processos de promoção e
proteção,crianças, jovens e famílias, bem como ao nível de procedimentos integrados nas diferentes fases processuais: análise preliminar,
avaliação diagnóstica, deliberação e contratualização, execução e acompanhamento e arquivamento.
Com base nos dados analisados, propomo-nos, tecer considerações em matéria de gestão, de organização e de funcionamento da CPCJ e
contribuir para a implementação de boas práticas em termos de procedimentos técnicos, quer ao nível da utilização da aplicação informática,
quer ao nível da intervenção e acompanhamento de situações de perigo.
Outro indicador relevante para a apreciação do trabalho da CPCJ é o grau de envolvimentos da mesma no desenvolvimento de atividades
de promoção dos direitos das crianças e a forma como foram mobilizadas entidades, crianças, jovens, famílias e comunidade. Alguns dos
momentos mais importantes a considerar foram o mês da prevenção dos Maus Tratos na infância (MPMTI), os 30 anos da Convenção dos

Direitos da Criança, o Dia Europeu de Proteção da Criança contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, não descurando outras atividades e
eventos realizados em colaboração com entidades parceiras, com relevo para o Programe Like Saúde.
Com os instrumentos avaliativos que apresentamos nas páginas seguintes esperamos contribuir, ainda que de forma sumária, quer para
uma melhor compreensão das condições de atuação da CPCJ de Leiria, quer para a identificação de um conjunto de indicadores de avaliação
que deverão ser acompanhados no próximo ano em termos de evolução, e outros que necessitam de uma maior reflexão conjunta para uma
intervenção mais consentânea e adequada à realidade circundante.
Resta-nos ainda referir que a interpretação dos dados se baseou numa análise descritiva, correlacional e comparativa, possibilitando a
construção de possíveis configurações e encadeamentos causais.
As soluções encontradas, que se procurou serem no tempo certo para cada criança e jovem, foram acompanhadas e avaliadas
multidisciplinarmente pela equipa em estreita articulação com as entidades competentes em matéria de infância e juventude envolvidas na
execução dos atos materiais necessários ao desenvolvimento dos respetivos planos individuais de intervenção. Com esta avaliação pretendese retirar conclusões objetivas para orientar o trabalho a realizar subsequentemente.
Este documento está organizado em três partes:

Na primeira apresentam-se os dados retirados da aplicação informática relativamente à movimentação de processos e a questões
processuais; na segunda procede-se à análise/avaliação do plano anual de atividades de 2019; na terceira procede-se a uma análise global do
funcionamento da CPCJ no ano de 2019 e perspetivam-se linhas futuras de funcionamento da Comissão de Leiria.

A seguir são disponibilizados um conjunto de dados retirados da aplicação informática no âmbito:


Constituição da CPCJ de Leiria



Caraterização Processual



Crianças/Jovens Acompanhados por Escalão Etário/Sexo/Situação de Deficiencia em 2019



Crianças/Jovens Acompanhados por Nacionalidade em 2019



Problemática Sinalizada por Escalão Etário / Sexo dos Processos de 2019



Entidades Sinalizadoras em Processos de 2019



Modalidade de Contacto em Processos de 2019



Crianças dos 0 aos 5 anos Acompanhadas por apoio sócio educativo em 2019



Crianças dos 6 aos 21 anos por escolaridade 2019



Crianças Acompanhadas por Modalidade de Ensino 2019



Crianças/Jovens Acompanhados por Escalão Etário/Problemática Diagosticads/sexo em 2019



Acordos de Promoção e Protecção Celebrados por Medida em 2019



Procedimentos de Urgência Accionados no Ano 2019



Medidas em Meio Natural de Vida - Apoio Económico 2019



Processos Arquivados/Cessados Liminares por Motivo em 2019



Processos Ativos por Fase Processual e Problemática Sinalizada

Caracterização Processual - 2019

N
ú
m
e
r
o
d
a

Competências (artº 18º)

Ação

Âmbito

Nome

Data
de
inicio

Data de fim

Local

Entidade
Promotora

Parceiros
Envolvidos

Asembleia
Municipal
Rede Social
(CLAS)

Destinatários

N.º de
Partici
pante
s

Objetivos
(Resultados
Esperados)

a
ç
ã
o
Reunião

Outra

Promover a articulação
com a Rede Social do
concelho e com as
Entidades com
Competência em
Matéria de Infância e
Juventude (ECMIJ)

02/01
/2019

31/12/2019

Segurança
Social

CPCJ - Restrita
e Alargada;
entidades
representativa
s nas
freguesias do
concelho

Reunião

Outra

Colaboração e
02/01
articulação com os
/2019
diferentes organismos e
instituições que
intervêm na área da
infância e juventude

31/12/2019

Diversos locais

CPCJ - Comisão Crianças/Jov Comunidade
Restrita e
ens/Famílias
Alargada
/Comunidad
e/Técnicas/o
s

b) 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;

Crianças/Jovens/Famí
lias/Comunidade

1
d) 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
2 jovens em perigo;

Afastar o
perigo em que
crianças e
jovens se
encontram;
Garantir a
recuperação
física e
psicológica das
crianças e
jovens
vítimas de
qualquer
forma de
exploração ou
abuso
Promover uma
cultura de
promoção e
proteção dos
direitos
da criança
enquanto

Avaliação
de
Res Resultado
Plano
ulta
s
Anual
do
(de 1 a 4,
de
Atin em que 1
Atividad
gid
é o Não
es
o
Atingido e
4
Superado)

Previsto

Sim

3Atingido

Previsto

Sim

3Atingido

e) 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;

Reunião

Outra

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

Outra

e) 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;

Outra

3

4

5

Reunião

Representação da CPCJ
nas reuniões do
Conselho Municipal da
Juventude e do
Conselho Municipal de
Educação: participação
nas iniciativas
educativas e projectos
juvenis de interesse
promovidas pelo
concelho; Integração
nas estruturas
municipais na área da
educação
Dar a conhecer a CPCJ;
Sinalizar e Prevenir
situações de Risco e
Perigo;Reuniões de
Informação e
esclarecimento;
produçao de flyers.
Divulgar as práticas
colaborativas
desenvolvidas pela
CPCJ integradas na
Rede de Parceiros;
contribuir para a
construção de um
modelo de governação
integrada

02/01
/2019

31/12/2019

Câmara
Municipal de
Leiria

Conselho
Municipal da
Juventude;
Conselho
Municipal da
Educação;

Outros/Outr
as

Crianças/Jov
ens/Famílias
/Comunidad
e

02/01
/2019

31/12/2019

CPCJ; Escolas;
Juntas de
freguesia;
Segurança
Social

CPCJ Comissão
Restrita e
Alargada

02/01
/2019

31/12/2019

Diversos locais

CPCJ Comissão
Restrita e
Alargada;
ACES.

Entidades de
1ª Linha;
Estruturas
locais da
Comunidade
;
Comunidade
geral
Agrupament
os de escolas
IPSS UCC
Segurança
Social CMC
PSP GNR
Grupos
comunitários

Entidades de
1ª Linha;
Estruturas
locais da
Comunidade
;
Comunidade
geral
Crianças/Jov
ens/Famílias
/Comunidad
e

sujeito de
direitos
Colaborar na criação de
programas e respostas
sociais dirigidas a crianças
e jovens numa
abordagem integrada
com as respetivas
famílias.

Previs
to

Sim

3Atingido

Esclarecimento e
sensibilização sobre a
intervenção da CPCJ para
a promoção dos direitos
das crianças e jovens

Previs
to

Sim

3Atingido

Potenciar a efetiva
proteção das crianças e
jovens, baseada numa
visão comum do sistema
de promoção e proteção,
através da definição de
papéis dos diferentes
serviços, instituições e
entidades e sua
articulação

Previs
to

Sim

2Atingido
Parcialme
nte

a) Informar a comunidade sobre Atividade(s)
os direitos da criança e do jovem
e sensibilizá-la para os apoiar
sempre que estes conheçam
especiais dificuldades;

Outra

Divulgar a atividade da
CPCJ e tornar mais
visível a sua ação

02/01
/2019

31/12/2019

Agrupamentos
de escolas;
autarquias;
comunidade
em geral

CPCJ Comissão
Restrita e
Alargada

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

Outra

02/01
/2019

31/12/2019

Agrupamento
de escolas,
escolas não
agrupadas e
colégios

Representante
s do ME na
CPCJ;
Directores dos
Agrupamentos
Escolares e
Diretores
Colégios

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

Outra

Articulação com os
diretores de turma para
definição de estratégias
de intervenção nas
situações de
risco/perigo;
elaboração de
desdobráveis e
panfletos sobre os
objectivos da CPCJ e
sinais de perigo
Mobilizar a
comunidade escolar
para ações de
prevenção e combate
ao Bullying Escolar; "Diz
Não ao Bulying" Joao
Só/Between

02/01
/2019

31/12/2019

Agrupamento
de escolas,
escolas não
agrupadas e
colégios

Representante
s do ME na
CPCJ

6

7

8

Meios de
comunicaçã
o social:
jornais;
redes
sociais;
página do
Facebook da
CPCJ e
CNPDCJR;
Elaboração
de
desdobrávei
s e panfletos
Representan
tes do ME na
CPCJ;
Diretores
dos
Agrupament
os Escolares
e Diretores
Colégios

Crianças/Jov
ens/Famílias
/Comunidad
e

Divulgar a atividade da
CPCJ e tornar mais visível
a sua ação

Previs
to

Sim

4Superado

Crianças/Jov
ens

Potenciar a intervenção
das escolas na deteção,
sinalização e
acompanhamento de
crianças e jovens em
perigo

Previs
to

Sim

3Atingido

Sensibilizar e Prevenir
Situações de Bullying nas
escolas e na comunidade
em geral.

Previs
to

Sim

4Superado

210
Representan Crianças/Jov
tes do ME na ens
CPCJ;
Diretores
dos
Agrupament
os Escolares,
escolas não
agrupadas e
Diretores
Colégios

105
0

b) 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;

Projeto

Outra

Contribuir para o
02/01
combate do insucesso e /2019
abandono escolar

31/12/2019

Agrupamento
de escolas,
escolas não
agrupadas e
colégios

CPCJ Comissão
Restrita e
Alargada

Outra

Participação nas
reuniões do Like Saúde
- Programa de
Prevenção em
Comportamentos
Aditivos e
Dependências- e ações
propostas pelas escolas
no âmbito do programa

02/01
/2019

31/12/2019

Município;
ACES Centro
de Respostas
Integradas

Município;
ACES Centro
de Respostas
Integradas;
CFRCA e
CENFORMAZ,
Rede
Parceiros;
Semanário
Região de
Leiria

Mês de
Prevenção
dos Maus
Tratos na
Infância

Divulgar os direitos das
crianças
Atuar ao nível da
prevenção
Envolver a comunidade
na promoção dos
direitos das criança

01/04
/2019

30/04/2019

Agrupamentos
Escolares,
Escolas não
Agrupadas e
Diretores
Colégios;
Comunidade

Equipa da
CPCJ e Rede de
Parceiros;

9
b) Promover ações e colaborar
Projeto
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
10 social;
c) Informar e colaborar com as
Atividade(s)
entidades competentes no
levantamento das carências e na
identificação e mobilização dos
recursos necessários à
promoção dos direitos, do bemestar e do desenvolvimento
integral da criança e do jovem;

11

Representan
tes do ME na
CPCJ;
Diretores
dos
Agrupament
os Escolares,
escolas não
agrupadas,
Diretores
Colégios,
professores/
educadores
Representan
tes do ME na
CPCJ;
Diretores
dos
Agrupament
os Escolares,
escolas não
agrupadas e
Diretores
Colégios

Crianças/Jov
ens

Participação
na
organização
da 9º
Campanha
da
Prevenção
dos Maus
Tratos
Infantis
"Silêncio

Crianças/Jov
ens/Famílias
/Comunidad
e

Contribuir para o
combate do insucesso e
abandono escolar

Previs
to

Sim

3Atingido

Prevenir o consumo de
substâncias psicoativas
em meio escolar;
Capacitar os jovens para
uma tomada de decisão
promotora de bem-estar

Previs
to

Sim

3Atingido

Divulgar os direitos das
crianças
Atuar ao nível da
prevenção
Envolver a comunidade
na promoção dos direitos
das crianças

Previs
to

Sim

3Atingido

150
Crianças/Jov
ens

150

105
0

f) Dinamizar e dar parecer sobre
programas destinados às
crianças e aos jovens em perigo;

Atividade(s)

Outra

Promover a inclusão
social de crianças e
jovens provenientes de
contextos
socioeconómicos
desfavorecidos de
Marrazes

30/01
/2019

30/06/2019

Outra

Realização de reuniões
mensais;
Informação semestral
da atividade da
Comissão Restrita;
Monitorizar a execução
do Plano de Ação

02/01
/2019

31/12/2019

12

13

b) 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

Atividade(s)

Não!;
execução
das
atividades
conforme
programa
elaborado,
distribuição
de laços,
participação
no seminário
"Maus
tratos",
workshops,
peddy
papper e
caminhada;
Sede do
Consórcio do
Consórcio
Projecto Redes
Programa
do Programa
na Quint@ da
Escolhas Escolhas Inpulsar
Projecto Redes
Projecto
na Quint@ da
Redes na
Inpulsar; TEIP
Quint@ da
Marrazes,
Inpulsar;
Equipa ME CPCJ
CPCJ - Leiria
CPCJ- Leiria
Comissários
e Apoios
Técnicos

Crianças/Jov
ens/Famílias
/Comunidad
e

Promover a inclusão
Previs
social de crianças e jovens to
provenientes de
contextos
150 socioeconómicos
desfavorecidos de
Marrazes

Sim

3Atingido

Previs
to

Sim

2Atingido
Parcialme
nte

Comissários
e Apoios
Técnicos

Informação semestral da
atividade da Comissão
Restrita;
Monitorizar a execução
do Plano de Ação

22

seu desenvolvimento e inserção
social;
e) 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;

Outra

Envolver os membros
da Comissão Alargada
nas atvidades da CPCJ

02/01
/2019

31/12/2019

CPCJ - Leiria

CPCJComissão
Restrita e
Alargada

CPCJComissão
Restrita e
Alargada

Atividade(s)

Crianças/Jov
ens/Comuni
dade

14
b) 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
15 social;
b) 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
16 ou se mostrem desfavoráveis ao

Encontro

Celebraçã
o
Internacio
nal

Aumentar a consciência Nove
pública e promover a
mbro
reflexão sobre o tema
da
exploração e do abuso
sexual

Novembro

Auditório
Miguel Franco
- Leiria

CPCJ/Municípi
o de Leiria

CPCJ; CML;
CNPDPCJ;
oradores
convidados;

Crianças/Jov
ens/Famílias
/Comunidad
e

Projeto

Outra

Contribuir para o
aumento da segurança
e qualidade de vida nos
contextos recreativos
noturnos da cidade de
Leiria; intervir na
prevenção da violência
interpessoal,
dependências e
sinistralidade

01/09/2019

Auditório
Miguel FrancoLeiria;

Município de
Leiria

CPCJ;
Município;
Rede de
Parceiros

Jovens

Criar grupos de trabalho
por temáticas específicas;
Envolver os membros da
CA na
organização, planificação
e execução
das atividades a
desenvolver no
âmbito do plano de ação
22 e outras;
Comemoração do "Dia
Europeu para a Proteção
das Crianças contra a
Exploração Sexual e o
Abuso Sexual";

Previs
to

Sim

2Atingido
Parcialme
nte

Previs
to

Não

1 - Não
Atingido

Participação no Projeto
Previs
“Noite Saudável das
to
Cidades do Centro de
Portugal"; promoção de
ações que apelam para
um estilo de vida
saudável; colaboração nas
iniciativas de prevenção a
dinamizar

Sim

2Atingido
Parcialme
nte

120
01/03
/2019

76

seu desenvolvimento e inserção
social;
Projeto

f) Dinamizar e dar parecer sobre
programas destinados às
crianças e aos jovens em perigo;

17
Projeto

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

18 /Nov.
"Dia
Europeu
para a
Proteção
das
Crianças
contra a
Exploração
Sexual e o
Abuso
Sexual"
20/Nov.
"Comemor
ação do
aniversári
o da
Convençã
o sobre os
Direitos da
Criança"

Dar a conhecer a
18/01
Convenção sobre os
/2019
Direitos da Criança,
seus princípios e pilares
fundamentais,
nomeadamente no
âmbito da Exploração e
Abuso Sexual. Concurso
LOGOTIPO , nas
escolas.

30/12/2019

Município de
Leiria

CPCJ Leiria

CPCJ/Câmar
a
Municipal/A
grupamento
s de
escolas/Esco
las Não
Agrupadas e
Colégios
Privados

Crianças/Jov
ens/Famílias
/Comunidad
e

Concurso em meio
escolar para a criação
de um logótipo sobre
os 30 anos da CDC.
Entrega dos prémios
aos vencedores do
Concurso do Logótipo
da Comemoração no
Aniversário da
Convenção dos Direitos
da Criança.

20/11
/2019

20/11/2019

Escolas

CPCJ Leiria Equipa ME

CPCJ/Câmar
a
Municipal/A
grupamento
s de
escolas/Esco
las Não
Agrupadas e
Colégios
Privados

Crianças/Jov
ens

Outra

Promover a ocupação
de crianças e jovens em
atividades promotoras
de bem-estar e de
valorização pessoal e
social;

15/07
/2019

31/08/2019

Campos de
férias

Municipio de
Leiria

Município de Crianças/Jov
Leiria;
ens
Comissários
e Técnicos
de Apoio da
CPCJ

18
Projeto
a) Informar a comunidade sobre
os direitos da criança e do jovem
e sensibilizá-la para os apoiar
sempre que estes conheçam
especiais dificuldades;
19

850
cria
nça
se
jove
ns

Aumentar a consciência
pública acerca da
Convenção dos Direitos
da Criança, aumentar a
consciência das crianças e
jovens sobre os seus
direitos, facilitar a
integração plena das
crianças e jovens no
processo de
desenvolvimento dos
direitos
220 Aumentar a consciência
pública acerca da
Convenção dos Direitos
da Criança, aumentar a
consciência das crianças e
jovens sobre os seus
direitos, facilitar a
integração plena das
crianças e jovens no
processo de
desenvolvimento dos
direitos
Ações de
sensibilização/formação
no âmbito da intervenção
diagnóstica, dirigida aos
diferentes profissionais
da comunidade nas áreas
da educação, saúde, ação
20 social e comunitária e

Previs
to

Sim

4Superado

Não
Previs
to

Sim

4Superado

Previs
to

Sim

2Atingido
Parcialme
nte

forças de segurança;

c) Informar e colaborar com as
Atividade (s)
entidades competentes no
levantamento das carências e na
identificação e mobilização dos
recursos necessários à
promoção dos direitos, do bemestar e do desenvolvimento
20 integral da criança e do jovem;
Atividade (s)
a) Informar a comunidade sobre
os direitos da criança e do jovem
e sensibilizá-la para os apoiar
sempre que estes conheçam
especiais dificuldades;
21
b) Promover ações e colaborar
Atividade (s)
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
22 social;
c) Informar e colaborar com as
Reunião
entidades competentes no
levantamento das carências e na
identificação e mobilização dos
recursos necessários à
23 promoção dos direitos, do bem-

Outra

Dotar as famílias de
02/01
mais e melhores
/2019
competências parentais
que contribuam para o
seu desenvolvimento
global;

31/12/2019

Municipio de
Leiria;
CPCJ

Município de
Leiria;
Comissários e
Técnicos de
Apoio da CPCJ

Município de Crianças/Jov
Leiria
ens/Famílias

Outra

Melhorar a intervenção
junto das criançase
jovens e suas famílias,
cumprindo os princípios
orientadores da
intervenção
Efetuar a avaliação e o
acompanhamento dos
processos de promoção
e proteção nos termos
da LPCJP e prazos legais

02/01
/2019

31/12/2019

CPCJ - Leiria

Comissários e
Técnicos de
Apoio da CPCJ

Comissários Famílias
e Técnicos
de Apoio da
CPCJ

02/01
/2019

31/12/2019

CPCJ-Leiria

Comissários e
Técnicos de
Apoio da CPCJ

Comissários
e Técnicos
de Apoio da
CPCJ

Manter uma articulação 02/01
estrita com os serviços /2019
do Ministério Público

31/12/2019

CPCJ-Leiria

Comissários e
Técnicos de
Apoio da CPCJ

Comissários Técnicas/os
e Técnicos
de Apoio da
CPCJ/
Técnicos MP

Outra

Crianças/Jov
ens/Famílias
/Técnicas/os
/Comunidad
e/ECMIJ

Encaminhamento de
famílias para o programa
Tesouro das Famílias;
Articulação com a equipa
técnica do projecto;
Participação no programa
de prevenção em meio
familiar
Melhorar a intervenção
junto das crianças e
jovens e suas famílias,
cumprindo os princípios
orientadores da
11 intervenção
Realizar a avaliação
diagnóstica das situações
de perigo dentro dos
prazos legais; rever as
medidas de promoção e
proteção antes do seu
termo; acompanhar e
avaliar as medidas em
execução

Previs
to

Não

1 - Não
Atingido

Previs
to

Sim

3Atingido

Previs
to

Sim

3Atingido

Previs
to

Sim

3Atingido

10
Outra

Comunicar as situações
previstas na LPCJ;
elaborar listagens
trimestrais da actividade
processual e listagens
10 mensais para a

estar e do desenvolvimento
integral da criança e do jovem;

b) 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
24 social;

Atividade(s)

Outra

Contribuir para a
30/01
construção de um
/2019
Manual de
Procedimento de
intervenção nas
situações de perigo;
facilicitar a integração e
desempenho dos
membros nas funções
acometidas à CPCJ

31/12/2019

CPCJ-Leiria

Comissários e
Técnicos de
Apoio da CPCJ

fiscalização dos processos
com problemáticas de
abuso sexual, maus tratos
e negligência grave;
elaborar relatórios e
informações sociais para
intervenção judicial;
participação em reuniões
de trabalho e sempre que
necessário
Realizar reuiões
Previs
trimestrais para
to
monitorização dos
processos ativos; elaborar
instruções de trabalho;
definir de procedimentos
a observar nas situações
de perigo; criar modelos
comuns e sua codificação
para utilização

Comissários Técnicas/os
e Técnicos
de Apoio da
CPCJ

5

Sim

2Atingido
Parcialme
nte

Avaliação Plano de Atividades 2019
População Abrangida – Crianças e Jovens

Quadro Geral
Número da
Ação
7
8
10
17
18
16

0-2 anos
Femi
Masc
nino
ulino

3-5 anos
6-10 anos
11-14 anos
15-17 anos
18-21 anos
Femi
Masc
Femi
Masc
Femi
Masc
Femi
Masc
Femi
Masc
nino
ulino
nino
ulino
nino
ulino
nino
ulino
nino
ulino
33
27
80
70
33
27
409
402
95
84
33
27
80
70
33
27
356
324
52
58
33
27
174
167
89
80
44
32

+21 anos
Femi
Masc
nino
ulino

CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DO PLANO de ATIVIDADES de 2019

Tal como é sabido, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, para além do trabalho processual têm um plano de atividades ao
nível da proteção, tendo as suas Comissões Alargadas também por objetivo desenvolver trabalho na área da prevenção. Para o efeito, a
CPCJ de Leiria, no ano de 2019 desenvolveu algumas ações com o objetivo de dotar a comunidade de conhecimentos sobre os direitos da
criança e dar também a conhecer a Lei de Proteção e o papel da CPCJ no sistema de Promoção e Proteção Crianças e Jovens. Considerouse ainda importante transmitir uma imagem positiva da Comissão para que esta seja vista como entidade de apoio, quer ao trabalho
desenvolvido na comunidade educativa, quer na comunidade local. Este investimento na área da prevenção, suportado

nas diferentes

atividades expressas nos quadros acima, visou entre outros aspetos já enumerados, reduzir o número de crianças e jovens em perigo,
contribuindo simultaneamente para uma maior consciência pública dos seus direitos.
De uma maneira global as atividades delineadas foram desenvolvidas de acordo com o previsto no Plano Anual de Atividades cujos
objetivos se centraram em:

- Aumentar a consciência pública acerca dos direitos das Crianças e jovens;
- Aumentar a consciência das crianças e jovens sobre os seus direitos;
-Facilitar a integração plena de todas ds crianças e jovens no processo de desenvolvimento dos seus direitos.
Os objetivos assentaram em quatro pilares fundamentais:
NÃO DISCRIMINAÇÃO
Todos os direitos se aplicam a todas as crianças sem exceção. O Estado tem obrigação de proteger a criança contra todas as formas de
discriminação e de tomar medidas positivas para promover os seus direitos.
INTERESSE SUPERIOR
Todas as decisões que digam respeito à criança devem ter plenamente em conta o seu interesse superior. O Estado deve garantir à criança
cuidados adequados quando os pais, ou outras pessoas responsáveis por ela não tenham capacidade para o fazer.

PARTICIPAÇÃO
A criança tem o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre questões que lhe digam respeito e de ver essa opinião tomada em
consideração. Tem o direito de exprimir os seus pontos de vista, obter informações, dar a conhecer ideias sem considerações de
fronteiras. (artigos 12.º e 13.º da CDC);
SOBREVIVÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
As medidas que tomam os Estados-membros para preservar a vida e a qualidade de vida das crianças devem garantir um
desenvolvimento com harmonia nos aspetos físico, espiritual, psicológico, moral e social, considerando as suas aptidões e talentos.
Com base na análise dos resultados aferidos, quer através de comunicações verbais, quer de relatórios de atividades, quer de
questionários passados aos diferentes intervenientes, podemos concluir que os resultados obtidos na maioria dos casos superaram as
expectativas, noutros foram os esperados e residualmente, por constrangimentos a que fomos alheios (como na atividade denominada
“tesouro das famílias), não conseguimos atingir os efeitos desejados.

Não queremos deixar de sublinhar que os resultados obtidos só

foram

possíveis pelo nível de colaboração, profissionalismo,

empenhamento e esforço de todos os que diariamente trabalham na Comissão, que, apesar dos inúmeros constrangimentos, procuraram
corresponder às expectativas geradas.
Queremos também realçar a prestimosa colaboração da Câmara Municipal, da Rede de Parceiros e dos Agrupamentos de Escolas do
Concelho, para a concretização dos objetivos delineados.

ANÁLISE SUMÁRIA DA ATIVIDADE DA CPCJ em 2019

Como linha norteadora de toda a atividade tivemos o regime jurídico que nos circunscreve em observância dos princípios
enformadores e orientadores da nossa intervenção, tais como os princípios do interesse superior das crianças e dos jovens, da
intervenção precoce, da intervenção mínima, da proporcionalidade, da atualidade, da prevalência da família, da responsabilidade
parental, da obrigatoriedade da informação, da audição obrigatória e da subsidiariedade. Em suma, procuramos agir sempre e exercer
as nossas funções e atribuições em conformidade com a lei e com total imparcialidade e independência.

As funções assumidas pelos vários técnicos da Comissão Restrita da CPCJ centraram-se em torno de três
prioridades/necessidades:
1) Cumprimento dos prazos legais na instrução/avaliação e acompanhamento dos processos de promoção e proteção;
2) Implementação de uma intervenção colaborativa, centrada nas famílias, para a remoção das situações de perigo identificadas;
3) Promoção de uma articulação com instituições, serviços e entidades, atuando numa linha de parceria e cooperação;

Um balanço da atividade evidencia que houve um total de 674 processos. Destes foram instaurados 330 novos processos, 13
recebidos de outras CPCJ, reabertos 89, arquivados em fase preliminar 35, arquivados em fase pós preliminar 339 e enviados a
outras CPCJ 13. O total de saídas foi de 387 processos. Assim, o total de processos ativos no ano de 2019 foi de 287 processos.
Este número continua a pôr a Comissão de Leiria como a de maior movimentação de processos a nível Distrital.

A Exposição a Comportamentos que possam Comprometer o Bem-Estar e Desenvolvimento da Criança: (violência doméstica),
as Situações de Perigo em que esteja em causa o Direito à Educação (absentismo), Exposição a Comportamentos que Afeta o seu
Bem-Estar e Desenvolvimento, sem que os Pais se Oponham de Forma Adequada, estão no topo das sinalizações. As restantes
problemáticas apresentaram-se de forma mais residual conforme se pode observar nos quadros apresentados. No que concerne às
Entidades Sinalizadoras, as Autoridades Policiais e os Estabelecimentos de Ensino também surgem como as principais entidades
que sinalizam as situações. Em termos das principais medidas aplicadas, a mais relevante foi a de Apoio Junto dos Pais, respeitandose a prevalência dada às famílias na promoção dos direitos das crianças e jovens e as medidas que integram as crianças e jovens na
sua família biológica ou adotiva.
Como já foi anteriormente referido, a CPCJ de Leiria, no ano de 2019 também desenvolveu ações, dotando a comunidade de conhecimento
sobre os direitos da criança, dando também a conhecer a Lei de Proteção e o papel da CPCJ no sistema de Promoção e

Proteção Nacional. Considerou-se ainda como importante transmitir uma imagem positiva da Comissão junto da Comunidade local, de modo a ser
vista como entidade de apoio e não somente como instituição “penalizadora”.
Em 2020 pretende-se continuar a investir na área da prevenção, no sentido de cada vez mais reduzir o número de crianças e jovens em
perigo, contribuindo para a criação de um Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos de Crianças e Jovens do Concelho.
Os maiores constrangimentos situaram-se ao nível de recursos humanos. Por motivos diversos, houve uma redução de técnicos em serviço
efetivo, quer por se encontrarem de baixa médica, quer por questões de dinâmicas dos Serviços que representam, provocando constrangimentos ao
nível das dinâmicas processuais e da intervenção, constituindo-se como um fator de instabilidade, quer ao nível do acompanhamento dos processos
de promoção e proteção quer do restante trabalho de equipa desta Comissão.
Em jeito de balanço poderemos dizer que o saldo do trabalho foi positivo, mas isso não nos tira a consciência que temos que continuar a
trabalhar para melhorar alguns dos aspetos que consideramos limitadores de uma ação mais produtiva e eficaz.

PLANO DE ATIVIDADES 2020
Nº de Ação

Competencias
(artº 18)

Ação

Âmbito

Nome

Data de
Início

Data de
Fim

Local

Nº de
Participantes

Objetivos
(Resultados Esperafos)

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem
aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo
e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar”

PAULO FREIRE

