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As crianças aprendem o que vivenciam 

 
Se as crianças vivem ouvindo críticas, aprendem a condenar. 

Se convivem com a hostilidade, aprendem a brigar. 

Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser medrosas. 

Se as crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesmas. 

Se vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. 

Se convivem com a inveja, aprendem a invejar. 

Se vivem com vergonha, aprendem a sentir culpa. 

Se vivem sendo incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. 

Se as crianças vivenciam a tolerância, aprendem a ser pacientes. 

Se vivenciam os elogios, aprendem a apreciar. 

Se vivenciam a aceitação, aprendem a amar. 

Se vivenciam a aprovação, aprendem a gostar de si mesmas. 

Se vivenciam o reconhecimento, aprendem que é bom ter um objetivo. 

Se as crianças vivem partilhando, aprendem o que é generosidade. 

Se convivem com a sinceridade, aprendem a veracidade. 

Se convivem com a equidade, aprendem o que é justiça. 

Se convivem com a bondade e a consideração, aprendem o que é respeito. 

Se as crianças vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e 

naqueles que as cercam. 

Se as crianças convivem com a afabilidade e a amizade, aprendem que o mundo é um 

bom lugar para se viver. 

(Dorothy Law Nolte) 
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PREÂMBULO 
 

É com muito gosto e honra que, correspondendo a gentil convite da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Vila Nova de Poiares, escrevo algumas palavras 

introdutórias do seu Plano de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do 

Concelho. 

É motivo de justificada satisfação e merecido elogio o notável trabalho da CPCJ 

de Vila Nova de Poiares na conceção e elaboração desse Plano, elaborado em 

esclarecida cooperação com o Município, Instituições comunitárias e Cidadãos e em 

frutuosa sintonia com a muito competente e empenhada facilitação da Dr.ª Fátima 

Duarte, distinto Elemento da Equipa Técnica Operativa da Comissão Nacional de 

Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ). 

O Plano, desenvolvido na perspetiva sistémica do Programa «Tecer a 

Prevenção», propugnado pela CNPDPCJ, alcançou com brilho o objetivo deste 

Programa de incentivar o enriquecimento de cada Plano concelhio de Prevenção, 

resultante da criatividade e do inteligente ajustamento à realidade local, com que o 

Plano é pensado e projetado, tendo em vista a efetividade e riqueza da sua 

concretização. 

Revela uma lúcida e empenhada consciencialização da importantíssima 

relevância do interesse público na interiorização e promoção dos Direitos da Criança e 

na prevenção dos riscos e perigos do seu desrespeito ou ofensa.  

Partiu de um amplo e cuidado diagnóstico da realidade, abrangendo os diversos 

contextos atendíveis para a determinação das problemáticas, dos fatores de proteção e 

de risco, das virtualidades e das dificuldades estruturais, organizacionais, familiares e 

pessoais inerentes ao reforço dos fatores de proteção e eliminação ou diminuição dos de 

risco. De seguida, selecionou criteriosamente os eixos estratégicos, indicando, 

relativamente a cada um desses eixos, os objetivos, as ações, a população alvo, os 

intervenientes/parceiros e o calendário da execução, da monitorização e da avaliação.  

Se, como prevemos e confiamos, o Plano tiver a realização que a sua ambição e 

qualidade justificam, constituirá um precioso contributo para que as luzes de cada 

infância impeçam, eliminem ou pelo menos superem abundantemente as suas sombras. 

Luzes e sombras que, como bem sabemos, têm frequentemente impressiva repercussão 

na fase juvenil e adulta. Melhor será assim prosseguida para as crianças de Vila Nova de 
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Poiares a qualidade da infância de cada uma, como é determinante para a qualidade 

humana, por sua vez decisiva para um desenvolvimento de qualidade, aos vários níveis - 

ético, espiritual, cultural, social, familiar, cívico, político, ambiental, económico. 

Parabéns à comunidade de Vila Nova de Poiares que soube ousar um Plano 

promotor de uma cultura de prevenção, que pode ser instrumento valioso para a 

concretização dos Direitos das Crianças e por isso promotor de presentes e futuros, 

individuais e coletivos, mais justos progressivos e felizes.  

 

(Armando Leandro, 2017)
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Começou com uma vontade alicerçada na firme convicção de trabalhar a 

prevenção como forma eficaz de promoção dos direitos e de proteção das Crianças e 

Jovens. 

Iniciou como experiência piloto com  CPCJ que trabalharam o Projeto, com as 

suas especificidades, com os seus constrangimentos, com as suas esperanças de mudar, 

intervir e prevenir. 

Foi crescendo em número de CPCJ, em dimensão de Planos Locais Concelhios 

de Promoção e Proteção, em Encontros de Avaliação e Reflexão sobre o impacto nas 

Comunidades e o Projeto foi-se afirmando na sua essencialidade como motor de uma 

intencionalidade preventiva constante e inadiável. 

A CPCJ de Vila Nova de Poiares, atenta, observadora, empenhada e consciente 

do papel da Prevenção como vetor determinante na Promoção dos Direitos e Proteção 

das Crianças e Jovens aderiu ao Projeto “Tecer a Prevenção” com uma atitude de 

reflexão crítica, participada, construtiva de uma identidade concelhia consciente das 

suas problemáticas dominantes na Infância e Juventude mas também dos fatores de 

proteção e dos fatores de risco/perigo existentes no Concelho. 

O processo de construção do Projeto foi longo e atribulado pois as discussões 

acesas, profundas, participadas refletiam o verdadeiro empenho, interesse, 

conhecimento e vontade de aferir conceitos, confrontar práticas, avaliar possibilidades, 

promover debates e contributos científicos para melhor diagnosticar, analisar, 

enquadrar, conceptualizar e planificar a intervenção protetiva nas dimensões preventiva 

e reparadora. 

O tempo de construção do Projeto permitiu o amadurecimento de intervenções 

futuras consubstanciadas no tratamento de dados reais locais recolhidos e tratados pela 

CPCJ.  

O Projeto cresceu, avançou, gerou uma permanente reflexão e consciência das 

necessidades ao nível das respostas locais e intermunicipais de que resultou o 

documento/ livro que não é mais do que a materialização de um processo partilhado de 

construção de um Plano Local a quarto anos, no domínio da Prevenção, dinâmico, 

suscetível de ser redirecionado,  avaliado e que pretende conjugar, otimizar as parcerias 

locais numa dimensão de articulação responsável, criativa e inovadora. 

Começou  com uma vontade, ergueu-se como  uma necessidade, afirmou-se com 

uma intencionalidade preventiva, consolidou-se com um processo participado, 
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reflexivo, construtivo e apresenta-se com um Plano Local Concelhio promotor 

de  Direitos no domínio da Prevenção na Infância e Juventude. 

Como dinamizadora do Projeto “Tecer a Prevenção” foi um desafio, um 

exercício constante de análise e de reflexão partilhada com os Membros da CPCJ de 

Vila Nova de Poiares, uma troca de experiências, de saberes e de aprendizagens que 

muito me enriqueceu como Pessoa e como Técnica. 

Diz o Poeta que “Sempre que o Homem  sonha o Mundo avança e gira como 

bola colorida nas mãos de uma Criança”,  esse Homem  tem um  nome, Armando 

Acácio de Gomes Leandro, sempre sonhou e acreditou, sempre lutou e fez com que 

outros acreditassem com Ele. 

O Juiz Conselheiro Armando Leandro foi o Homem do sonho, mostrou que o 

sonho é possível, fez  acreditar que o Mundo só gira e avança nas mão de uma Criança 

se essa Criança for amada, protegida e respeitada. Acreditei com Ele e por isso, 

acreditei no Projeto, partilhei-o com as CPCJ, cresci com os Colegas que sempre me 

fizeram sentir parte desse sonho que é possível, real, necessário e inteligente, pois 

enquanto se previne, protege-se mais e melhor. 

A todos os Colegas das CPCJ e, em particular, os Colegas da CPCJ de Vila 

Nova de Poiares um imenso obrigada  por tudo o que me permitiram  partilhar, 

aprender, conviver e crescer.  

 

Membro da Equipa Operativa da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 

Proteção das Crianças e Jovens 

 
(Maria de Fátima Duarte Dias, 2017) 
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O desafio lançado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 

das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) para aderirmos ao Projeto “Tecer a Prevenção” em 

2013 foi aceite com expectativa e entusiasmo. A Dr.ª Fátima Duarte foi ao longo deste 

processo moroso, sinuoso, disruptivo, debatido, esclarecedor e enriquecedor um 

elemento orientador e cooperante para que concluíssemos este processo com ganhos no 

relacionamento pessoal, profissional e institucional.  

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Nova de Poiares pretende 

assegurar um conjunto de direitos e deveres das crianças e jovens com vista ao seu 

desenvolvimento positivo, e deste modo, podermos contribuir para uma melhor 

comunidade Poiarense e sociedade.  

A adesão ao “Tecer a Prevenção” deve-se à consciência de que a prevenção evita 

a remediação, e como é referido pelo ditado popular “mais vale prevenir do que 

remediar”, sendo que a poupança, quer financeira quer social e pessoal, é significativa 

se prevenirmos determinados comportamentos que colocam em risco ou perigo o 

desenvolvimento das crianças e jovens no concelho de Vila Nova de Poiares. 

Depois deste processo todos os comissários envolvidos neste projeto são 

melhores conhecedores das realidades das diversas instituições e do concelho, 

permitindo assim agir de forma mais adequada sobre as prioridades estratégicas.  

A estes tenho de agradecer o envolvimento e colaboração para a definição de 

linhas orientadoras do trabalho a ser desenvolvido por esta CPCJ nos próximos 4 anos.  

Este é o legado que os elementos dos últimos tempos deixam  para os vindouros, 

mas principalmente, para as crianças e jovens.  

Este plano local permitirá uma melhor orientação de onde partimos, como 

vamos e onde iremos acabar esta viagem.  

Por último, uma palavra de gratidão pelo apoio prestado pelo Município de Vila 

Nova de Poiares para a atividade da CPCJ, considerando este o motor e o pilar principal 

do funcionamento desta, o qual através da cedência de diversos recursos permitiu e 

permite levar a cabo um conjunto vasto de tarefas e este plano local. 

Neste percurso pretendemos contribuir para uma promoção do sucesso escolar, 

do respeito pelo outro, da autoestima, da transição positiva para a vida adulta, da 

aquisição de valores familiares, sociais e comunitários positivos, da participação ativa 

das crianças e jovens nas atividades e políticas locais, da integração e inclusão social. 
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“No início não sabia onde estava, 

Desconhecia as funções e tarefas a desenvolver, 

Alguns de nós remavam de forma desconcertada, 

Ao longo do tempo ficamo-nos a conhecer. 

Ainda que sem linhas de navegação, 

Lá fomos trabalhando e nos concertando, 

Com bastante discussão, 

Concluímos o Tecer a Prevenção este ano. 

Navegaremos com linhas, metas e objetivos 

Para que não façamos este percurso perdidos 

Será um bem para a nossa comunidade, 

E certamente o resultado será mais felicidade.” 

      
Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Nova de Poiares 

 
(Artur Santos, 2017) 
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É com enorme prazer e orgulho que enquanto Presidente do Município de Vila 

Nova de Poiares tenho a oportunidade de prefaciar este Plano Local do projeto Tecer a 

Prevenção, que tantos e tão bons resultados tem permitido atingir no âmbito das 

políticas de proteção de crianças e jovens. 

Nunca é demais sublinhar o trabalho intenso que tem sido desenvolvido, em 

articulação com os demais parceiros sociais, promovendo um conjunto de importantes 

ações e iniciativas visando colocar o enfoque na prevenção dos diferentes perigos e 

riscos a que, hoje em dia, as crianças e jovens estão expostas. 

Pretende-se, naturalmente, dar a melhor continuidade a este eixo de ação 

fundamental que tem vindo a ser concretizado sem descurar o devido acompanhamento 

das situações sinalizadas e que, felizmente, fruto de uma intervenção pronta e adequada, 

têm permitido conseguir resultados muito positivos. 

De facto, esta foi sempre uma das preocupações deste Executivo, que tem 

apostado num acompanhamento no terreno, apoiado num trabalho de rede efetivo, com 

os diferentes parceiros sociais e articulado com a Comissão Nacional (CNPDPCJ).  

Uma atuação que tem permitido não só o desenvolvimento de ações concretas e 

diferenciadas, como também uma avaliação contínua, conseguindo assim uma 

capacidade de resposta e intervenção mais rápida e eficaz. 

Que nunca esmoreça nem arrefeça o fervor e empenho destes parceiros, e que 

permaneçam motivados para trabalhar em rede, em estreita colaboração, para desta 

forma sermos capazes, de, em conjunto, construir uma comunidade mais justa, com 

crianças e jovens mais capazes, autónomos, responsáveis e solidários, inseridos num 

ambiente familiar, escolar e comunitário verdadeiramente inclusivo, que promova o 

equilíbrio e a justiça social. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

 

(João Miguel Sousa Henriques, 2017) 
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INTRODUÇÃO 
 

No dia 27 de agosto de 2013 a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Vila Nova de Poiares (CPCJVNP) solicitou à Comissão Nacional de Promoção dos 

Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) a sua adesão ao Projeto “Tecer a 

Prevenção”. 

Tal ocorreu por se considerar que o trabalho de prevenção é de extrema 

importância e também porque faz parte de um objetivo primordial da CPCJ, a 

elaboração de projetos no domínio da prevenção primária, prevenção seletiva ou 

indicada dos fatores de risco e de perigo.  

A primeira reunião do Projeto aconteceu no dia 02 de julho de 2014 dando-se os 

primeiros passos num processo de análise, discussão, reflexão crítica e construtiva no 

seio da Comissão Alargada da CPCJVNP. 

Deste modo, os/as comissários/as foram envolvidos de forma direta e participada 

para o cumprimento do estipulado pela Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

(Lei nº 147/1999, de 1 de setembro, entretanto alterada pela Lei nº31/2003, de 22 de 

agosto, Lei nº142/2015, de 8 de setembro e por último Lei nº23/2017, de 23 de maio) no 

seu Artigo 18º - Competências da Alargada. 

Apesar de algumas alterações dos comissários no decorrer do tempo, fruto da 

sua representação e ligação às entidades pertencentes à Comissão, a dinâmica e 

orientação estipulada pela CNPDPCJ proporcionou um caminho enriquecedor para os 

participantes e comunidade. Os comissários ficaram a conhecer-se melhor enquanto 

pessoas e enquanto instituições, bem como a conhecer melhor as dinâmicas locais.  

No decorrer do processo, houve um aumento da promoção de ações e da 

colaboração entre entidades competentes com vista à deteção de factos e situações que 

afetem os direitos e interesses das crianças e jovens, ou que ponham em perigo a sua 

segurança, saúde, formação ou educação. Através do trabalho visamos a promoção de 

um desenvolvimento positivo e inclusivo das crianças e jovens, através de uma 

intervenção em rede, com a ativação e dinamização dos recursos necessários à 

promoção dos direitos, do bem-estar e do desenvolvimento integral das crianças e dos 

jovens. 
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A última sessão ocorreu a 10 de novembro de 2017, com a compilação do 

trabalho efetuado pelos diversos/as comissários/as, traçando eixos estratégicos de 

intervenção na área da promoção e proteção das crianças e jovens. 

Para o presente projeto adotou-se a seguinte metodologia: 

 Na fase inicial foi realizado um autodiagnóstico da CPCJ assente numa análise 

SWOT adaptada, com a identificação de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. 

Este é um processo específico de autoavaliação/reflexão da atuação da CPCJVNP, 

sendo parte integrante do Diagnóstico Local de Infância e Juventude. Esta análise foi 

validada pela própria comissão em várias sessões de trabalho, resultando essa validação 

de uma discussão muito participada, com o cuidado de aferir conceitos, de partilhar 

sentimentos e preocupações. 

 Esta fase do trabalho será apresentada neste documento no capítulo designado 

como parte II. 

Na segunda fase foram constituídos 8 grupos de trabalho, organizados pelas 

seguintes áreas: 

1. Território 

2. Educação 

3. Saúde 

4. Segurança 

5. Segurança Social 

6. Instituições Particulares de Solidariedade Social 

7. Associativismo 

8. CPCJ 

Os referidos grupos recolheram os dados relativos aos anos de 2013/ 2014 e 

2015 (apesar de serem apresentados também, alguns mais recentes relativos à área da 

educação) e trataram os mesmos para a elaboração do Diagnóstico Local da Infância e 

Juventude do Concelho de Vila Nova de Poiares. Dados estes,  que foram  apresentados 

e validados em reuniões alargadas da CPCJ, e que serviram de base para a definição de 

eixos prioritários de intervenção no concelho de Vila Nova de Poiares designados por: 

1. Parentalidade/ Família/ Negligência 

2. Violência Doméstica/ Familiar 

3. Desajustamento entre as necessidades formativas e educativas das 

crianças e dos jovens e as respostas formativas e educativas do concelho 
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 Na terceira fase constituíram-se grupos de trabalhos para a delineação do Plano 

Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens do concelho, que 

contempla os anos de 2018 a 2021, com base nas problemáticas dominantes 

identificadas e respetivos eixos estratégicos estipulados. Os elementos foram 

apresentados, analisados e discutidos, com a respetiva validação pelos/as 

comissários/as, no final do primeiro semestre de 2017. 

É ainda de referir, que o Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças e Jovens de Vila Nova de Poiares é um documento aberto e dinâmico a futuros 

contributos pela comunidade Poiarense, tal como acontece nas diversas planificações e 

Planos Municipais. Este serve de guião para ao longo do tempo verificarmos o percurso 

que estamos a fazer, os contributos para a comunidade, mais especificamente, para o 

desenvolvimento positivo e integral das crianças e jovens de e no concelho de Vila 

Nova de Poiares.  

A agregação e sistematização de dados relativos à infância e juventude permitirá 

aos decisores políticos, aos dirigentes das diferentes instituições com competência em 

matéria de infância e juventude, bem como, das entidades de relevo local, uma visão 

integrada facilitadora para a vida em sociedade livre, democrática, participativa, segura, 

inclusiva e equitativa. 
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PARTE I - DIAGNÓSTICO LOCAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

1. TERRITÓRIO 

1.1. Caraterização Geográfica 

Vila Nova de Poiares é um concelho localizado na Região Centro de Portugal, no Distrito 

de Coimbra, e sub-região do Pinhal Interior Norte, pertencendo atualmente à Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC). 

O município conta com cerca 84,45 km² de área e é subdividido em 4 freguesias: 

Poiares – Santo André (27,80 km² de área - 4 306 habitantes); São Miguel de Poiares (20,68 

km² de área e 1 331 habitantes), Lavegadas (11,23 km² - 204 habitantes) e Arrifana (24,11 

km² - 1440 habitantes) (de acordo com os censos 2011 - Pordata).  

Vila Nova de Poiares é um dos 19 concelhos da CIM-RC, sendo a distância da sede de 

concelho a Coimbra (sede de distrito) de 27 km, de 140km até ao Porto e de 218km para 

Lisboa, tendo como principais acessos a Estrada da Beira (Estrada Nacional 17 – EN17) e a 

Estrada Nacional 2 (EN2) que liga ao IP 3 (Itinerário Principal que liga, entre outras 

localidades, as cidades de Coimbra e Viseu).  

O concelho situa-se no centro da CIM-RC, sendo confrontado a norte pelo concelho de 

Penacova, a este pelos concelhos de Arganil e Góis, a sul pelos concelhos de Lousã e Miranda 

do Corvo e a oeste pelo concelho de Coimbra, tal como se pode ver na figura 1. 

 

 

É constituído por um vale rodeado pelas serras da Lousã, Bidueiro, São Pedro Dias 

(estendendo-se apenas um pouco além desta) e Carvalho. As suas fronteiras a noroeste e 

nordeste são delimitadas pelos rios Mondego e Alva, respetivamente. As suas características 

geográficas ímpares determinam um clima com frequentes nevoeiros, chuvas e temperaturas 

Figura 1 - Localização de Vila Nova de Poiares no mapa do distrito de Coimbra 
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relativamente baixas no Inverno, contrastando com as temperaturas veraneantes, por vezes, 

muito altas. 

 

1.2 . Caracterização Demográfica 

De acordo com os Censos de 2011 a população residente em Vila Nova de Poiares era 

de 7.280, o que corresponde a uma densidade populacional de 86,2 habitantes/ km2. 

Na tabela 1 são apresentados diversos dados demográficos, desde a densidade 

populacional, os números da população residente no total e de acordo com o sexo e faixa 

etária, bem como, o índice de envelhecimento, percentagem de população estrangeira, número 

de famílias e tipologia e dimensão média das famílias. 

 

Tabela 1 - Dados demográficos 

 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016® 2021* 
Nº médio de 

indivíduos por Km2  
83,6 86,0 86,2 86,2 85,7 84,9 84,2 83,7 77,13 89,34 

População residente  7.063 7.261 7.280 7.278 7.237 7.174 7.112 7.069 6562 7549 
Pop. Homens 3.401 3.485 3.492 3.480 3.444 3.393 3.351 3.334 3552 - 

Pop. Mulheres 3.662 3.776 3.788 3.798 3.793 3.782 3.762 3.736 3725 - 
           

Jovens <15 anos  1.212 1.179 1.157 1.135 1.083 1.030 988 957 947 - 
Pop. 15 – 64 anos 4.555 4.770 4.798 4.811 4.821 4.812 4.796 4.794 4502 - 

> 65 1.297 1.312 1.315 1.333 1.333 1.333 1.329 1.319 1069 - 
           

Índice de 
envelhecimento 

107,0 111,2 112,7 117,5 123,1 129,4 134,5 137,9 112,8 124,1 

Pop- estrangeira % 
da população 

- 2,9 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6  - 

Nº pop estrangeira - 207 190 187 182 186 181 185 185 - 
           

Famílias - - - 2751 - - - - - - 
Famílias unipessoais - - - 564 - - - - - - 
Dimensão média das 

famílias 
- - - 2,6 - - - - - - 

-  sem dados; dados obtidos do site PORDATA; Projeções retiradas da Carta Desportiva (2010) *e de PorData®. 

 

 Na tabela 2 são apresentados os dados relativos à população residente por freguesia, 

no entanto é de destacar que a dimensão do concelho permite uma proximidade do centro 

urbano e dos serviços, não distando as suas fronteiras a mais de 5km em linha reta. No 

entanto, a baixa demografia nalgumas povoações e os acessos rodoviários coloca 

constrangimentos na mobilidade da população, principalmente daquela mais dependente, 

como são as crianças e jovens. 
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Tabela 2 - População residente por freguesia 

Freguesia Homens Mulheres Total Famílias 
Arrifana 683 757 1440 570 

Lavegadas 93 111 204 90 
Poiares – Santo André 2062 2244 4306 1591 
São Miguel de Poiares 647 684 1331 500 

Dados obtidos do INE – Censos 2011 
 

Tem havido um aumento da percentagem da população no Concelho de Vila Nova de 

Poiares, nas classes etárias adultas, apresentando assim, um aumento do índice de 

envelhecimento, acompanhando a tendência nacional. 

Podemos referir que a diminuição do número de filhos por casal advém de uma 

alteração de mentalidade (e.g., filhos como um sustento de uma velhice), bem como, das 

exigências laborais e legais dos dias de hoje, da procura de melhores condições de vida por 

parte da população ativa jovem, e das tendências migratórias para os espaços urbanos 

(próximos ou afastados) quer nacionais ou estrangeiros.  

A análise por freguesia sublinha uma tendência de decréscimo de população residente 

em todas as freguesias, sendo que não existem diferenças a assinalar entre as freguesias mais 

populosas e as restantes.  

As Freguesias de Lavegadas e Arrifana serão as que no horizonte temporal de 2021 

perderão mais habitantes (- 37 e - 144, correspondendo a - 18, 3%  e - 10, 0%). Para o 

horizonte temporal de 2011 a 2031, estas freguesias perderão 64 e 283 habitantes, 

correspondendo a - 31, 47% e - 19, 67%, respetivamente. 

Por último, a Freguesia de São Miguel perderá 37 indivíduos em 2031, 

correspondendo a - 2,77%. O valor de população residente em 2031 passará a ser de 1294 

habitantes. 
 

Tabela 3 -  Nados Vivos por Sexo 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Masculino 35 22 16 31 25 
Feminino 32 25 23 29 23 

 
 
 

 A diminuição do número de jovens e o aumento da população idosa indica um fraco 

grau de sustentabilidade pela via da continuidade de gerações. Apesar de um conjunto de 

discussões e propostas de âmbito nacional para o aumento da natalidade, como é exemplo, do 

Relatório Final da Comissão para a Política da Natalidade em Portugal de julho de 2014 “Por 

um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade (2015-2035): Remover os 

obstáculos à natalidade desejada” a verdade é que pouco se tem feito de âmbito nacional, 

mantendo-se os Municípios a fazerem alguns esforços de cariz pontual.  
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 De facto, as políticas de Fiscalidade, de Harmonização Responsável Trabalho-Família, 

de Educação e Solidariedade Social e de Saúde definidas a nível nacional é que serão efetivos, 

atendendo a que os Municípios não têm capacidade legislativa para grandes alterações nestas 

vertentes.  

Tabela 4 - Dinâmica Natural 2008-2011 
 Natalidade Taxa de 

Natalidade ‰ 
Mortalidade Taxa de 

Mortalidade 
‰ 

Crescimento 
Natural 

‰ 
2008 75 9,92 75 9,92 0,00 
2009 57 7,48 75 9,85 -2,36 
2010 73 9,52 85 11,08 -1,56 
2011 67 9,20 72 9,89 -0,69 
 

Somos ainda de referir que existe um conjunto de dados de caracterização do território 

e da população descritos noutros Planos Estratégicos Municipais, como é o exemplo do: Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Desportivo e de Atividade Física, Plano Municipal da Educação, Plano de Desenvolvimento 

Social e Plano Municipal para a Igualdade, que ajudam a compreender estes dados. 

 

1.3 .  Projetos/Ações implementados/as pela Câmara Municipal 

Programa regime da fruta escolar 

Sendo que este projeto tem como objetivo distribuir frutas, produtos hortícolas 

transformados e produtos derivados às crianças nos estabelecimentos de ensino (6 aos 9 anos). 

E como destinatários os alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico dos 

estabelecimentos de ensino público abrangendo as seguintes crianças do Agrupamento de 

Escolas de Vila Nova de Poiares:  

Centro Escolar Santo André - 138 crianças 

Centro Escolar de Arrifana - 53 crianças 

Centro Escolar de São Miguel - 63 crianças 

Férias ativas 

Como objetivo deste projeto pretende-se proporcionar às crianças e jovens um período 

de lazer, especialmente nas interrupções letivas e, sobretudo de aprendizagem e 

desenvolvimento de competências pessoais. Estes campos, para além do caracter lúdico e 

recreativo pretendem, com um leque diversificado de atividades, potenciar experiências que 

permitam aos participantes adquirir saberes e conhecimentos em diversas áreas. Pretendem 
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também, colmatar o facto de não existirem, a nível local, muitas alternativas de respostas para 

este período e para este público-alvo. 

Estas atividades incluem para além das crianças e jovens que se encontram em 

interrupções letivas, as crianças e jovens acompanhadas pela CPCJ. 

Projeto estímulos 

O Projeto Estímulos tem como objetivo dar resposta às crianças que frequentam o 

ensino pré-escolar da Rede Pública (Santo André, São Miguel e Arrifana), com vista ao 

incremento de hábitos de leitura e oralidade, e aquisição de competências no âmbito da 

informática, da expressão musical, da expressão físico-motora e da expressão dramática. 

O projeto aplica-se nos estabelecimentos de ensino público aos alunos que frequentam 

o ensino pré-escolar e estende-se também, às IPSS do Concelho, onde foram integradas 34 

crianças da ADIP. Relativamente aos Centros Escolares a envolveu as seguintes crianças: 

Centro Escolar Santo André  - 37 crianças 

Centro Escolar de Arrifana - 14 crianças 

Centro Escolar de São Miguel - 17 crianças 

Programa mãos na terra 

Este projeto, pela sua particularidade, permite aos participantes adquirir saberes e 

experiências nos domínios da agricultura biológica, da saúde e da alimentação saudável 

(comportamentos saudáveis), bem como, conhecimentos no âmbito da biologia. Tendo como 

destinatários aos alunos dos jardins-de-infância da rede pública de Vila Nova de Poiares. 

Projeto eu curto a cortiça 

Este projeto pretende potenciar a consciência cívica e ambiental da comunidade em 

geral, bem como da comunidade escolar, incutindo a necessidade de preservar o meio 

ambiente, através da recolha e reutilização de materiais, nomeadamente da cortiça.  

Visa ainda, no processo criativo de reaproveitamento de rolhas de cortiça o 

embelezamento dos espaços escolares e do seu isolamento térmico e acústico. É dirigido à 

comunidade escolar e comunidade em geral. 

Projeto empresários para a inclusão social (EPIS) 1º CICLO 

Este projeto pretende potenciar o sucesso escolar das crianças do 1º ciclo, através de 

mecanismos de avaliação de necessidades educativas e de intervenção individualizada das 

crianças. 
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Este promove também a educação parental e a formação de professores para melhorar 

as competências parentais e dos profissionais e a sua interação com as crianças.  

Tem como destinatários os alunos do 1º Ciclo, pais e encarregados de educação dos 

alunos, professores do 1º Ciclo. 

Universidade de verão 

Esta ação pretende potenciar o sucesso escolar dos jovens no secundário e o interesse 

em prosseguir os estudos, permitindo uma experiência similar à vida académica no ensino 

superior e de convivência nos espaços da Universidade de Coimbra e é dirigido aos alunos do 

ensino secundário. 

Outras atividades desenvolvidas 

 Poiares Solidário e Amigo 

 Campanhas de Angariação de Bens Alimentares 

 Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude 

 Concurso de Desenho Infantil – A Família e os Direitos das Crianças (CPCJ) 

 Comemorações Diversas: Dia Municipal da Igualdade; Dia Europeu para a Proteção 

das Crianças Contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual; Seminário da Violência 

Doméstica e de Género; Ação de formação no âmbito dos Maus-Tratos; Dia Mundial 

da Criança; Exposição “Um Olhar sobre a Pobreza”; entre outros. 

 

1.4 . Apoios Realizados pela Câmara Municipal 

Transportes escolares 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares apoia e garante o transporte de todos/as 

os/as alunos/as, em idade escolar, em conformidade com a legislação em vigor, do ensino pré-

escolar, básico e secundário que se encontrem dentro da escolaridade obrigatória e que 

residam a mais de 4 km do seu Estabelecimento de Ensino. 

Apoio financeiro no transporte escolar para outros concelhos nos quais os cursos 

providos não são lecionados em Poiares. 

Atividades de animação e de apoio à família 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família são um serviço de apoio à família 

para as crianças do ensino pré-escolar cujo agregado familiar não tem possibilidade de 

acompanhar os/as educandos/as em período pós-letivo. 
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As Atividades de Animação e de Apoio à Família funcionam no Jardim-de-infância de 

Santo André e são da responsabilidade da Câmara Municipal (7 horas 45 minutos às 9 horas e 

das 15 horas 30 minutos às 19 horas 15 minutos). 

Fornecimento de refeições 

O Serviço de Refeições nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública do Concelho 

visa assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população escolar, 

representando uma aposta para o sucesso escolar. 

Destinatários 

Os alunos que se encontrem a frequentar o ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico da rede pública do nosso concelho. 

Auxílios económicos  

Os auxílios económicos constituem uma modalidade de ação social escolar prestada 

pela Câmara Municipal de que beneficiam as crianças que frequentam o 1.º ciclo de ensino 

básico e que se encontrem inseridos nos valores de capitação referentes aos escalões 1 e 2.  

Estes auxílios económicos consubstanciam-se no reembolso total ou parcial das 

despesas comprovadamente feitas pelos agregados familiares com a aquisição do material e 

livros escolares obrigatórios. Sendo os destinatários os alunos que se encontrem a frequentar o 

1.º ciclo do ensino básico da rede pública do nosso concelho. 

Apoiar + 

Trata-se de um Regulamento Municipal que consagra as disposições regulamentares 

em vigor na área do concelho de Vila Nova de Poiares, com vista à prestação de apoio social a 

agregados familiares com comprovada carência económica, nos domínios da habitação, da 

educação e da saúde. 

Nascer + 

Trata-se de um Programa Municipal de Incentivo à Natalidade – Nascer +, que fixa as 

condições de atribuição do incentivo financeiro à natalidade no município de Vila Nova de 

Poiares. 

São beneficiários os indivíduos isolados ou inseridos em agregados familiares 

residentes e recenseados no Município de Vila Nova de Poiares com recém-nascidos 

registados no concelho de Vila Nova de Poiares.  
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Concurso bebé Poiares  

Trata-se de uma medida complementar do Programa Municipal de Incentivo à 

Natalidade, que visa promover e celebrar os novos nascimentos, através do recurso à 

fotografia do bebé no território, e atribuindo prémios monetários com vista à melhoria das 

condições de natalidade/ parentalidade.  

Pretende ainda valorizar o concelho de Vila Nova de Poiares como um bom lugar para 

crianças e jovens viverem. Tendo como destinatários os pais ou encarregados de educação de 

bebés até 3 anos de idade.  

Outros 

Existe ainda um conjunto de atividades de apoio social articuladas com os diferentes 

parceiros da Rede Social, sendo de destacar o trabalho de articulação que as próprias 

autarquias/juntas de freguesia realizam na sua área territorial. 

1.5 .  Apoios em Situação de Emergência Social pela Câmara Municipal 

Linha 144 

Relativamente à linha 144, esta nunca foi acionada, por isso não há registos na área da 

ASSE da Câmara Municipal. No entanto, houve um registo efetuado pela CPCJ, para 

acolhimento de dois jovens. 

Emergência Social 

Registo de algumas situações que envolvem questões de saúde pública, decorrentes do 

atendimento e acompanhamento psicossocial, mas que não envolveram crianças.  
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2 .  EDUCAÇÃO 

2.1 . Caracterização do pessoal docente e não docente 

Os dados apresentados são referentes ao ano letivo 2015/2016. Estes gráficos 

mostram-nos um corpo docente estável, a maioria dos docentes lecionam no Agrupamento de 

Escolas há muitos anos, no entanto, verificamos um grande envelhecimento do mesmo. Uma 

grande parte do corpo docente tem mais de 25 anos de serviço. Esta situação verifica-se não 

só neste concelho, mas também a nível nacional.  

Um outro pormenor tem a ver com o facto de a maioria dos docentes não residir em 

Vila Nova de Poiares.  

 

 

Figura 2 - Permanência no Agrupamento do pessoal docente 
 
 

 

Figura 3 - Anos de serviço do pessoal docente 

 

No ano letivo em análise (2015/2016) o Agrupamento de Escolas disponha de 36 

assistentes operacionais. As suas habilitações literárias são bastante diversificadas, indo desde 

o 1.º ciclo até ao ensino secundário. Nos serviços de administração escolar exercem funções 9 
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funcionários, cujas habilitações se situam entre o 3.º ciclo (1), o ensino secundário (7) e o 

ensino superior (1).  

A faixa etária do pessoal não docente situa-se entre os 30 e 60 anos, sendo 

maioritariamente do sexo feminino e com mais de 10 anos de experiência profissional. 

 

 
Figura 4 - Número de assistentes operacionais, distribuição por Centro Escolar e vínculo laboral 

 

2.2 . Caraterização da População Escolar  

Na Educação Pré-Escolar temos neste momento três grupos, funcionando um em cada 

Centro Escolar. Verificamos uma redução muito acentuada neste nível de ensino com exceção 

do Jardim de infância de São Miguel onde houve um aumento de crianças.  No Jardim de 

Infância de Santo André de 2015/16 para 2016/17 observamos uma diminuição de mais de 

50% da população escolar. Esta redução deve-se essencialmente à baixa taxa de natalidade e 

ao facto de existir na comunidade uma IPPS com a valência de Pré-Escolar, disponibilizando 

aos Encarregados de Educação condições que no ensino público não existem, nomeadamente 

a ocupação das crianças durante os períodos de interrupção letiva e férias. 

 

 
               Figura 5 - Evolução do número de alunos por ano escolar do Centro Escolar de Arrifana (2013-2017) 
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Verifica-se também, uma redução da população escolar ao nível do 1.ºciclo mais no 

Centro Escolar de Santo André. No sentido inverso nos últimos anos tem aumentado nos 

outros dois Centros Escolares, em especial, no Centro Escolar de São Miguel.   

A criação de ATL nesses Centros Escolares e a dinâmica dos mesmos são os fatores 

justificativos para o referido aumento. 

 

 
Figura 6 - Evolução do número de alunos por ano escolar do Centro Escolar de São Miguel (2013-2017) 

 

 

 

Figura 7 - Evolução do número de alunos por ano escolar do Centro Escolar de Santo André (2013-2017) 
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Tabela 5 - Evolução do número de alunos por ano de escolaridade no 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e do Secundário 
(2013-2017) 

 2.º ciclo 3.º ciclo Secundário 

5.º ano 6.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano Vocacionais 10.º 
ano 

11.º 
ano 

12.º 
ano 

2013/2014 77 82 89 57 50 42 31 39 28 
2014/2015 65 78 74 53 51 49 32 35 29 
2015/2016 55 ??? 72 59 56 56 18 32 30 

2016/2017 54 56 59 68 58 19 40 16 30 

 

De um modo global e em consequência da diminuição da taxa de natalidade também 

nestes ciclos a população tem vindo a diminuir. Com a obrigatoriedade do ensino até aos 18 

anos, ou conclusão do 12.º ano de escolaridade, nota-se um aumento no Ensino Secundário. 

 
Tabela 6 - Evolução do número de alunos dos Cursos Profissionais (2013-2017) 

Curso Contabilida
de 

Turismo 
Ambiental e 

Rural 

Rest./Coz. 
Coz/Past. * 

Rest./ Bar Técnico de 
Vendas 

Eletrónica, 
Automação e 

comando/ 
Mecantrónica 

* 

Auxiliar de 
Saúde 

 10º 11º 12º 10º 11º 12º 10º 11º 12º 10º 11º 12º 10º 11º 12º 10º 11º 12º 10º 11º 12º 

2013/14  - - - - - 14* - 9* 13 19 - 20 - - 14 - - - - 13 

2014/15 16 - - 18 - - 11 13 - - 5 18 - 16 - - 9 - - - - 

2015/16 - 10 - - 10 - - 9 10* 18 - 4 18 - 16 - - 5 - - - 

2016/17 - - 10 - - 9 9* - 8* - 7 - - 13 - 18* - - 24 - - 

 

Fazendo uma análise da tabela apresentada podemos concluir que a taxa de sucesso 

escolar é positiva. 

No 1.º ciclo a taxa de insucesso sofre um aumento no 2.º ano. A tabela acima apresentada 

reflete este facto devendo-se o mesmo à inexistência de retenções no 1.º ano. Na tentativa de 

diminuir o insucesso ao nível do 2.º ano temos em execução dois projetos: Projeto EMA e 

Projeto EPIS. Estamos ainda, a adotar no 1.º ano a metodologia Fénix. A par destes projetos 

temos 3 professores de apoio educativo para apoiar todas as turmas com dois níveis de 

escolaridade. 

No final do ciclo a taxa de sucesso é elevada havendo apenas ao longo destes três anos 

uma retenção no 4.º ano. No início do 3.º ciclo há um aumento acentuado de retenções 

diminuindo depois nos anos seguintes. 

No Ensino Secundário verificamos que no final do mesmo a taxa de insucesso é 

elevada, nomeadamente a taxa do ano letivo de 2015/16. A entrada de alunos que 

normalmente não frequentavam este nível de ensino vem alterar esta taxa, bem como os 

alunos que fazem exames como alunos externos. 
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Como se pode ver pela tabela no combate ao insucesso escolar e tendo em vista 

proporcionar às crianças do Agrupamento de Escolas oportunidades facilitadoras da 

aprendizagem, foram desenvolvidos ao longo destes anos projetos envolvendo toda a 

comunidade educativa. 

Tabela 7 - Taxas de sucesso escolar e número de retenções  (2013-2016) 

 Sucesso Retenções  

Anos 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 

1.ºano 98.1% 100% 100% 1* 0 0 
2.ºano 88.2% 87.1% 79.1% 7 8 18 
3.ºano 93.4% 93.2% 100% 4 4 0 

4.ºano 100% 100% 98.2 % 0 0 1 

5.ºano 94.9% 98.5% 96.3% 3 1 2 
6.ºano 95.1% 96.1% 98.6% 4 3 1 

7.ºano 79.7% 82.5% 86.1% 18 13 10 

8.ºano* 86.2 89.8% 88.1% 8 7 7 

9.ºano* 92% 98.6% 91% 4 1 5 

10.ºano* 86.6% 93.4% 83.3% 4 2 3 
11.ºano* 89.8% 92.9% 96.8% 4 0 1 
12.ºano 47.8% 66.7% 66.6%   10 

 

O perfil do aluno que frequenta o Ensino Secundário não está de acordo com a oferta 

da Escola. Por exemplo há alunos que frequentam os científicos, mas que não têm 

competências na área da matemática, física ou química.  

 Por norma todos os alunos que se candidatam ao ensino superior entram.  

 

 
Figura 8 - Número de crianças com NEE 
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Existe no Agrupamento um elevado número de crianças com NEE com tendência a 

aumentar ao longo dos anos. 

Para o efeito temos neste momento a trabalhar no Agrupamento de Escolas 4 

professoras pertencentes ao grupo 910 (educação especial) e 3 educadoras afetas ao SNIPI 

(Intervenção Precoce). Através do CRI temos ainda uma terapeuta da fala e uma psicóloga. 

Atendendo ao elevado número de alunos com NEE são necessários neste momento 

mais recursos não só a nível de docentes de Educação Especial como também de técnicos 

nomeadamente psicólogos clínicos, terapeutas da fala e terapia familiar. 

 Frequentaram a APPACDM de Vila Nova de Poiares 2 alunos com NEE no ano letivo 

2015/2016 

Tabela 8 - Número de crianças com alguma deficiência (2013-2016) 

Anos 2013/14 2014/15 2015/16 

ED. Pré-Escolar 0 1 1 

1.º Ciclo 2 3 3 

2.ºCiclo 1 1 0 

3.ºCiclo 1 1 2 

Secundário 3 3 1 

 

Tabela 9 - Número de alunos sinalizados/acompanhados pela CPCJ e EMAT (2013-2016) 

 2013/14 2014/15 2015/16 

CPCJ 46 38 30 

EMAT 23 21 24 
 

Tabela 10 - Número de participações por indisciplina (2013-2016) 

Ano Letivo Período N.º de participações N.º de participações 
menos graves 

Total 

2015/2016 1.º 99 7 106 
2.º 123 5 128 

3.º 62 0 62 

Total 284 12 296 
2014/2015 1.º 58 18 76 

2.º 58 20 78 
3.º 50 3 53 

Total 166 41 207 
2013/2014 1.º 147 25 172 

2.º 45 10 55 
3.º 33 5 38 

Total 225 40 265 
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Tabela 11 - Número e tipo de medidas corretivas e sancionatórias (2013-2016) 

Ano Letivo Período Medidas Corretivas/Sancionatórias Total 
C IC/S IC/S 

PT 
PT RR RR 

PT 
S OM 

2015/2016 1.º 0 0 0 5 4 0 15 0 24 

2.º 0 0 0 6 4 0 10* 0 20 

3.º 0 0 0 4 1 0 3 0 8 

Total 0 0 0 15 9 0 28 0 52 

2014/2015 1.º 3 0 0 3 6 0 11 0 23 

2.º 0 3 0 1 7 0 9 0 20 

3.º 0 0 0 10 1 0 14 0 25 

Total 3 3 0 14 14 0 34 0 68 

2013/2014 1.º 13 1 1 8 2 0 11 0 36 

2.º 4 0 0 0 6 0 12 0 22 

3.º 0 0 0 2 1 0 7 0 10 

Total 17 1 1 10 9 0 30 0 68 

 

Por norma a Escola Segura desloca-se à Escola sem ser chamada no âmbito das suas 
funções de vigilância. 

 
Tabela 12 - Número de alunos com escalão de apoio da Ação Social Escolar por ano de escolaridade (2013-2017) 

 

Tabela 13 - Número de alunos que usufruíram do Projeto "PERA" (2013-2017) 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

20 16 6 - 

 

Tabela 14 - Número de alunos que usufruíram do Programa Leite Escolar (2013-2016) 

Nível 2013/14 2014/15 2015/16 

Pré-Escolar 80 73 70 
1.ºCiclo 233 262 254 

Escola Nível 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

A B A B A B A B 
Centro Escolar Arrifana J. Inf. 4 1 - - 2 2 - 1 

1.ºCiclo 14 6 5 6 11 10 13 15 

Centro Escolar S. Miguel J. Inf. 4 3 - - 8 3 7 3 

1.ºCiclo 14 9 15 7 15 12 22 17 

Centro Escolar Santo André J. Inf. 27 8 - - 13 7 7 3 

1.ºCiclo 40 27 45 20 44 24 43 23 

Escola EB2,3/S Dr. Daniel 
Matos 

5.ºano 27 13 24 15 20 12 20 8 

6.ºano 33 14 29 15 25 12 15 11 

7.ºano 33 12 28 17 21 17 28 13 

8.ºano 17 10 47 12 28 14 20 17 

9.ºano 11 5 19 16 42 17 1 1 

Ens. Sec. 18 15 17 10 22 20 5 5 
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Tabela 15 - Número de alunos que usufruíram do Regime da Fruta Escolar(2013-2016) 

 

No que diz respeito à ação social no Pré-Escolar e 1.ºciclo é da responsabilidade da 

Câmara Municipal enquanto nos restantes níveis de ensino é da responsabilidade do 

Ministério da Educação. 

O apoio social é essencialmente ao nível do material escolar, alimentação e transportes 

e tem como referência os escalões atribuídos pela Segurança Social. 

No apoio social é de referir o reforço alimentar atribuído pelo Projeto PERA 

(Programa Escolar de Reforço Alimentar) , o Programa do Leite escolar (Pré e 1.ºciclo) e 

Programa Regime de Fruta Escolar (1.ºciclo). 

 

2.3 . Projetos em contexto escolar  

Ao longo destes três anos desenvolveram-se vários Projetos. Estes projetos têm como 

objetivos proporcionar aos alunos oportunidades de melhoria das aprendizagens através a 

realização de tarefas mais concretas e práticas e que vão de encontro aos seus interesses.   

Alguns projetos já terminaram outros mantêm-se ainda em execução. 
 

 
Tabela 16 - Projetos desenvolvidos pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares e sua população alvo 

Projetos Ed. Pré-Escolar 1.ºCiclo 2,3.º Ciclos  Ens. Sec. 

Eramus + - - x X 

PES X X x X 

Biblioteca  X X x X 

Estímulos X - - - 

Mão na Terra X X - - 

Desporto Escolar - X x X 

Gira-Volei - X - - 

Heróis da Fruta - X - - 

Eco-Escolas - - x X 

EPIS - X - - 

EMA - x x - 

COJ - x x - 

Empreendedorismo - x x X 

Curto a Cortiça - x x - 

Hora do Sol Saudável - x - - 

Anos Incríveis X  - - 

Total 5 12 9 6 

Nível 2013/14 2014/15 2015/16 
1.ºciclo 233 262 254 
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Como podemos ver pela tabela 17, os encarregados de educação comparecem em 

maior número nas reuniões com os Diretores de Turma/Titulares de Turma do que em 

reuniões com a direção.  
 

Tabela 17 - Participação de Pais e Encarregados de Educação nas atividades escolares (2013-2016) 

 2013/14 2014/15 2015/16 

N.º de Projetos 8 8 11 
Reuniões com DT/ Titulares Turma 82% 80,7% 86.1% 

Reuniões com Direção 44,6% 50% 40% 

 

Apesar de não ser visível neste quadro sabemos que a presença dos encarregados de 

educação na escola é maior ao nível do Pré-Escolar/ 1.º Ciclo diminuindo nos ciclos 

seguintes. No entanto,  os pais presentes  na escola sempre que solicitados tendo participado e 

colaborado em 2015/16 em 11 projetos. 
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3. SAÚDE 

3.1 .  Serviços de saúde 

O Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares (CSVNP) integra o Agrupamento de 

Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte (ACES PIN), com sede na Lousã. Fazem parte 

deste agrupamento 14 Centros de Saúde: Ansião, Alvaiázere, Arganil, Castanheira de Pêra, 

Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da 

Serra, Pedrogão Grande, Penela, Tábua e Vila Nova de Poiares, com um total de 131.864 

utentes. 

O número total de utentes inscritos no CSVNP até final de 2015 era de 7950 utentes, 

destes, 6315 tinham atribuído médico de família e 1635 não tinham médico de família (dados 

outubro de 2016). Em outubro de 2017 todos os utentes tinham médico de família atribuído. 

 

Tabela 18 - Número de crianças e jovens com e sem médico de família (2013-2015) 

 Crianças e Jovens até aos 18 
anos, com médico de família 

Crianças e Jovens até aos 18 
anos, sem médico de família 

2013 912 261 
2014 985 275 
2015 1024 302 

 

No entanto, é de salientar que neste período de tempo não houve nados mortos, nem 

mortes após nascimento. 

 

Figura 9 - Constituição do Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares 
 

UCSP (Unidade de 
Cuidados de Saúde 
Personalizados) 
5 médicos 
5 enfermeiros 
4 assistentes 
técnicas 

Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares 

USP (Unidade de 
Saúde Pública) 
1 médico 
1 assistente técnica 
1 técnica de saúde 
ambiental 

UCC (Unidade de 
Cuidados na 
Comunidade) 
3 enfermeiros 
1 assistente técnica 
1 assistente 
operacional 
1 assistente social 
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Este Centro de Saúde é constituído por 3 unidades funcionais, sendo de reforçar que 

na USP o médico é de Saúde Pública, e na UCSP os médicos são de Medicina Geral e 

Familiar. 

Na UCSP a Consulta de Atendimento Complementar funciona das 8 horas às 8 horas 

45 minutos, 13 horas às 13 horas 45 minutos, 17 horas às 22 horas de segunda-feira a sexta-

feira e das 10 horas às 18 horas aos sábados, domingos e feriados. 

Cada Unidade funcional é responsável pelas seguintes áreas de intervenção:  

Unidade de Cuidados à Comunidade (UCC) 

Programa Nacional de Saúde Escolar: 

 Exames Médicos  

 Equipa Pluridisciplinar  

 Bochechos Fluoretados e Cheques-Dentista  

 Educação para a Saúde  

 Vacinação  

 Projeto Gato/a no âmbito da Saúde e Educação (Gabinete de Atendimento ao 

Aluno/a) na Escola EB 2,3/Secundária Dr. Daniel De Matos  

 Leves.Come (Prevenção do Excesso de Peso nas Crianças em Meio Escolar) 

 

Programa de Saúde Infanto Juvenil: 

 Intervenção Precoce – Serviço Nacional De Intervenção Precoce Na Infância 

(SNIPI) 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

 Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) 

 

Programa de Saúde do Adulto e Idoso: 

 Conselho Local de Ação Social (CLAS)  

 Rendimento Social de Inserção (RSI) 

 Projeto de Prevenção e Intervenção em Violência (PPIV) 

 Projeto a Saúde + Perto 

 Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção pelo VIH/SIDA "Diz não 

a uma seringa em 2.ª MÃO". 
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 Programa de Saúde Mental: 

 “Anos Incríveis” 

 “+ Contigo” 

 Monitorização de Utentes à Adesão ao Regime Terapêutico 

 

Outros Programas: 

 Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeção 

 Programa de Desenvolvimento Profissional e Formação Contínua 

 Participação em Eventos, Promovendo a Saúde na Comunidade 

 Implementação e Colaboração em Trabalhos de Investigação 

 Orientação e Tutoria de Alunos de Enfermagem 

 

UCSP Santo André de Poiares 

 Planeamento familiar e saúde da mulher 

 Saúde materna 

 Saúde infantil e juvenil 

 Vacinação 

 Saúde do adulto 

 Cuidados domiciliários 

 Diabetes 

 Doença aguda e crónica 

 Doença mental 

 Hipertensão arterial 

 Prevenção oncológica 

 

Unidade de Saúde Pública (USP) 

Programas e Projetos de Promoção e Proteção da Saúde: 

 Saúde Escolar 

 Programa de Saúde Oral 

 Saúde Ocupacional 

 

Programa de Vigilância Alimentar:  

 Projeto Oleovitae 
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 Projeto Pão.come 

 Projeto Sopa.come 

 

Outros projetos: 

 Projeto Leves.Come 

 Projeto “Campanha da Higiene das Mãos” 

 Projeto De Prevenção E Intervenção Em Violência 

 Vigilância Epidemiológica Das Doenças Transmissíveis 

 Vigilância Epidemiológica Em Saúde Ambiental 

 Realização de Exames Prévios para Envio do Utente a Junta Médica de Avaliação de 

Incapacidades  

 Verificação de Óbitos 

 Internamentos Compulsivos 

 

Existem ainda, outros serviços dependentes do Agrupamento dos Centros de Saúde do 

Pinhal Interior (ACES): 

 Lavandaria  

 Esterilização 

 Gabinete do cidadão 

 Consulta complementar 

 

3.2 . Consultas do Centro de Saúde 

Nasceram 39 crianças, das quais 8 não realizaram consultas até aos 28 dias. 

Realizaram entre os 28 dias e os 2 meses. 

O intervalo com maior número de consultas é entre os 2 e 4 anos e os 4 e 6 anos. No 

ano de 2014 nasceram 60 crianças, das quais algumas dessas crianças tiveram mais de uma 

consulta até aos 28 dias de idade. 

O intervalo de 2 - 4 e 4 - 6 é onde existiram maior número de consultas. 

Em 2015 todas as crianças tiveram a primeira consulta até aos 28 dias de idade.  

Entre os 2 - 6 anos continuaram a ser os anos com maior afluência de consultas. 
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Tabela 19 - Nascimentos e Consultas Saúde Infantil (2013-2015) 

 2013 2014 2015 
Nascimentos 39 60 48 

Consultas 
Até 28 dias 31 66 48 

>28 dias e <2 meses 39 50 49 
≥2 meses e <3 meses 15 40 38 

≥4 meses e <5 meses 16 34 42 

≥6 meses e <7 meses 18 29 37 
≥9 meses e <10 meses 15 12 23 

≥12 meses e <13 meses 25 25 35 
≥15 meses e <16 meses 15 16 24 

≥18 meses e <19 meses 21 19 23 

≥2 anos e <3 anos 55 46 34 
≥3 anos e <4 anos 46 39 30 

≥4 anos e <5 anos 32 50 36 

≥5 anos e <6 anos 36 51 27 
Fonte: BD Sinus/Sclinico do CS e foi feito por scripts criados pelo GSIC. 

 

As consultas de Saúde Infantil são de uma maneira geral cumpridas, sem 

intercorrências, sendo que em de 2013 a 2015, o Centro de Saúde dispunha de menos um 

profissional médico. 

Pela apresentação da tabela 20, verificou-se que a especialidade Pediatria Médica é a 

que teve mais consultas (306), seguida da Ortopedia (99), em terceiro, Otorrino (82), em 

quarto a Oftalmologia Pediátrica (79). Em quinto lugar aparece a Psiquiatria da Infância e da 

Adolescência (48). 

Também concluímos que dos 910 utentes e 953 referenciações, 43 tiveram mais de 

uma referenciação. 
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         Tabela 20 - Consultas da Especialidade até aos 18 anos (2013-2015) 

Especialidade N.º de utentes 
Terapia da Fala 2 
Psicologia 3 
Psiquiatria 8 
Psiquiatria da Infância e da Adolescência 48 
Endocrinologia 4 
Reumatologia 1 
Gastroenterelogia 1 
Ortopedia 99 
Estomatologia 29 
Medicina Dentária 37 
Urologia 4 
Ginecologia 8 
Ginecologia/Obstetrícia 1 
Obstetrícia 3 
Cardiologia Pediátrica 15 
Cardiologia 5 
Neurocirurgia 1 
Neurologia Pediátrica 7 
Neurologia 6 
Oftalmologia Pediátrica 79 
Oftalmologia 27 
Otorrinolaringologia                82 
Pediatria Médica 306 
Medicina Física e de Reabilitação 1 
Pneumologia 6 
DermatoVenereologia 52 
Dermatologia-Rastreio 1 
ImunoAlergologia 8 
Nefrologia 1 
Cirurgia Pediátrica 37 
Cirurgia Geral 21 

Cirurgia Maxilo-Facial 4 
                  Fonte: BD Sinus/Sclinico do CS e foi feito por scripts criados pelo GSIC 

 

Das 43 consultas realizadas nestes 3 anos, aparece a França e o Brasil com 8 consultas 

em igual número e o Reino Unido com 6, sendo estes os 3 países com maior proveniência de 

utentes estrangeiros, tal como se pode ler na tabela 21. 
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Tabela 21 - Consultas de estrangeiros com menos de 18 anos (2013-2015) 

ANO Nacionalidade Nº Cons. 
2013 Franca 3 

2013 Luxemburgo 1 

2013 Reino Unido  2 
2013 Brasil 4 

Total 10 
2014 Brasil 5 

2014 Franca 5 
2014 Bélgica 1 

2014 Itália 1 

2014 Luxemburgo 2 
2014 Reino unido  1 

Total 15 
2015 Franca 2 

2015 Reino unido  4 

2015 Brasil 8 
2015 Holanda 1 

2015 Cabo verde 1 
2015 Japão 1 

2015 Luxemburgo 1 

Total 18 

 

Nestes 3 anos tivemos sempre grávidas adolescentes, apesar do tema da sexualidade e 

contraceção ter sido sempre um tema forte/presente e muito debatido nas escolas. Numa 

análise mais aprofundada, verifica-se valores mais baixos no que respeita ao número de 

adolescentes grávidas, sendo apenas de duas no total dos 3 anos, sendo que no ano letivo de 

2014/ 2015 não teve qualquer registo. Poderemos considerar a importância do Projeto 

GATO/A, desenvolvido pela UCC de Poiares e o Agrupamento de Escolas, para obter estes 

valores.  

Tabela 22 - Consultas de Planeamento Familiar até 18 anos (2013-2015) 

Ano N.º Consultas N.º 1.ª 
Consulta 

N.º Consultas 
Subs. 

2013 58 46 12 
2014 59 39 20 

2015 40 36 4 
Fonte: BD Sinus/Sclinico do CS e foi feito por scripts criados pelo GSIC. 

 

Tabela 23 - Adolescentes Grávidas (2013-2015) 

Ano N.º de adolescentes grávidas 
2013 2 

2014 3 
2015 3 

Fonte: BD Sinus/Sclinico do CS e foi feito por scripts criados pelo GSIC. 
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Apenas se verificou um consumo da pílula do dia seguinte nos serviços de saúde 

locais, sendo esse registo de 2014. Consideramos este número aquém da realidade pois as 

utentes possivelmente recorrem a farmácias para a sua aquisição. 

Não temos dados das Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVG) atendendo a que as 

maternidades de referência não cederam esses dados alegando sigilo. 
 

3.3 . Vacinação 

O PNV é um caso de sucesso em Portugal porque houve uma aceitação eficaz pelos 

profissionais de saúde, nomeadamente Enfermeiros e população em geral. Para isto também 

contribuíram as campanhas a nível nacional. 

As taxas de cobertura vacinal nacional são acima dos 95% até aos 18 anos de idade. 

Em VNP os indicadores foram muito bons e adequam-se à média nacional. 

 

Tabela 24 - Taxa de Vacinação entre 2013 e 2015 

 Vacina Total de Fichas de 
Vacinação 

Total de Pessoas 
Vacinadas 

% 

2013 BCG  41 100 
VHB  41 100 
DTPa 41 40 97.6 
Hib  41 100 

VASPR  41 100 
MenC  41 100 

2014 BCG  63 98.4 
VHB  63 98.4 
DTPa 64 57 89.1 
Hib  63 98.4 

VASPR  63 98.4 
MenC  63 98.4 

2015 VHB  46 97.9 
DTPa  46 97.9 
Hib 47 42 89.4 

VIP  46 97.9 
Fonte: BD Sinus/Sclinico do CS e foi feito por scripts criados pelo GSIC. 

 

3.4 . Consumos aditivos (álcool/tabaco/drogas) 

Tabela 25-  Consumos Aditivos (Álcool, Tabaco, Drogas) (2013-2015) 

 2013 2014 2015  

Drogas 1 1 1  

Tabaco 18 18 17  
Fonte: BD Sinus/Sclinico do CS e foi feito por scripts criados pelo GSIC. 

 

 



31 
 

Conforme se pode verificar na tabela 25, o número de adolescentes até aos 18 anos, 

codificados com consumos de tabaco e drogas é muito baixo. Não há qualquer referência a 

álcool pois possivelmente os adolescentes não são codificados/registados. Considera-se que os 

consumos de álcool e outras drogas pode estar a ser desvalorizado pela comunidade Poiarense 

e pelos técnicos que contactam com as crianças e jovens, contrapondo algumas referências e 

observações empíricas. Tal também é reforçado nos dados apresentados pelas forças de 

segurança, atendendo aos baixos valores.  

Num estudo realizado em 2014 pela UCC, na EB 2, 3/ Sec. Dr. Daniel de Matos, 

intitulado “Atividade Física e Consumo de Substâncias Psicoativas pelos Adolescentes” aos 

alunos do 5.º ao 12.º ano (incluindo Cursos Vocacionais e Profissionais), uma das conclusões 

que tiramos foi que se inicia muito cedo a experimentação do álcool, tanto no género 

masculino, como feminino. Pensamos que será oportuno refletirmos que tipo de 

intervenções/ações se possam vir a desenvolver para controlar esta problemática. 

Relativamente às drogas, não existe troca de seringas neste triénio em estudo no 

Centro de Saúde. 

 

3.5 . Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) 

O Decreto-Lei N.º 281/2009, de 6 de outubro, cria o SNIPI, o qual consiste num 

conjunto organizado de entidades institucionais e de natureza familiar, com vista a garantir 

condições de desenvolvimento das crianças, com funções ou estruturas do corpo, que limitam 

o crescimento pessoal, social e a sua participação nas atividades típicas para a idade, bem 

como das crianças com risco grave de atraso no desenvolvimento. 

O SNIPI assenta numa atuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da 

Solidariedade Social, da Saúde e da Educação, com envolvimento das famílias e da 

Comunidade. 

A ELI (Equipa Local de Intervenção) do concelho de VNP foi agrupada à ELI da 

Lousã. No decorrer do ano letivo 2010/2011, passando a equipa a designar-se de ELI 

VNP/Lousã com sede no CSVNP. 

A equipa é constituída por 3 Educadoras de Infância, 2 Enfermeiros, 1 Psicóloga, 1 

Técnica de Serviço Social, 1 Terapeuta da Fala e 1 Fisioterapeuta. 

Com exceção das Educadoras, que estão a tempo inteiro na equipa, todos os outros 

técnicos estão a tempo parcial. 
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As crianças referenciadas na tabela abaixo, são identificadas apenas pelas iniciais. O 

Sim e o Não, são correspondentes ao ano em que iniciaram/mantiveram a intervenção. 

Tabela 26 – Crianças acompanhadas em SNIPI entre 2013 e 2015 

 

Na tabela 27, as letras correspondem a cada uma das crianças, sabendo que estas 

podem ter mais do que uma patologia. 

Notou-se um aumento significativo de crianças acompanhadas pela equipa em 2015 

pelo facto de haver maior sensibilização, quer nas equipas de saúde, quer nas equipas 

educativa. 

 

 

 

 

 

 2013 2014 2015 
Nome Patologia Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

G.B.  a) (1.1) Paralisia Cerebral Sim  Sim  Sim  

G.S.  b) (1.2) Autismo  Sim  Sim 
 

 Sim  

G.P.  c) (1.1 /2.2.2) AGD Não  Sim   Sim  

J.A.G.  d) (1.1/2.1/2.2.2) AGD Sim  Sim  Sim  
J.R.S.  e) 1.1/2.1/2.2.2 AD Não  Sim   Sim  

L.C.S.  f) 2.2.2 A.D (vigilância)  Sim   Sim   Sim 

L.M.  g) (2.2.1/2.2.2) A.D. – 
Linguagem 
 

Sim  Sim  Sim  

M.D.  h) (2.1/2.2.2) AGD  Sim  Sim  Sim 

R.F.  i) (2.2.2) AGD – Risco grave 
ambiental 

Sim  Sim  Sim  

S.S.  j) (1.1/2.2.1/2.2.2) Atraso 
Desenvolvimento 

 Sim  Sim  Sim 

L.G.  l) (1.1/2.2.2)   Não  Não  Sim 

S.N.  m) (1.1/2.2.2) Não  Não  Sim  
T.P.  n) (1.1/2.2.2) Não  Não  Sim  

G.M.C.  o) (1.1/2.2.2) Não  Não  Sim  
D.M.  p) (1.1/2.2.2) Não  Não  Sim  

J.D.A.  q) (1.1/2.1/2.2.2) Não  Não  Sim  

E.F.  r) Em avaliação Não  Não  Sim  

T OTAL  8 10 17 

NOTA: 1.1 E 1.2 – Atraso de Desenvolvimento com Diagnóstico 
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Tabela 27-  Tabela resumo das crianças apoiadas na intervenção precoce (2013-2015) 

SNIPI/ELI VNP – LOUSÃ Fonte: Ficha registo administrativo da equipa local. 

 

3.6 . Cheques dentista 

Os cheques dentista inserem-se no Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, do 

Ministério da Saúde. O âmbito de utilização dos cheques dentista prevê a promoção da saúde 

oral, a prevenção e tratamento das doenças orais. 

O período 2013 a 2014 reflete o indicador dos cheques emitidos no intervalo de tempo 

de 2013-11-01 até 2014-08-31, sendo utilizados no intervalo de tempo de 2014-01-01 até 

2014-10-31. 

O período 2014-2015 reflete o indicador de cheques emitidos no intervalo de tempo de 

2014-11-01 até 2015-08-31, sendo os cheques utilizados no intervalo de tempo 2015-01-01 

até 2015-10-31. 

De salientar que apenas na faixa etária dos 13 anos, no ano de 2015, a taxa de 

utilização dos cheques foi abaixo dos 50%. 

As taxas de utilização dos cheques dentista, de uma maneira geral, têm vindo a 

melhorar, no entanto, todos temos de continuar a fazer um esforço para promover a saúde 

oral. 

A tabela 28 reporta a emissão e uso dos cheques dentistas emitidos para as cortes dos 

7, 10 e 13 anos. 

 

 

 

 

PROBLEMAS 2013 2014 2015 

M F M F M F 
1.1 – (A.D.) Atraso Desenvolvimento 
sem etiologia conhecida 

a, e, d J a, c, d, e J a, c, d, 
e, m, n, 
o, p, q 

j, l 

1.2 – A D.com Condições Especificas b  b  B  

2.1 – Risco grave de A D. (Risco 
Biológico) 

d H d, e H d, e, q, h 

2.2.1 – Risco grave de A D. (Risco 
Ambiental, fatores parentais) 

g J g J G j 

2.2.2 – Risco grave de A D. (Risco 
Ambiental, fatores contextuais) 

d , g, i f, h, j c, d, e, g, i f, h, j c, d, e, 
g, i, m, 

n, o, p, q 

f, h, j, l 
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Tabela 28 – Cheques dentistas 
 

 

 

 

  

 

Fonte: Coordenação Programa Saúde Escolar/Saúde Oral Do Aces Pinhal 

 

3.7 . Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) 

A Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco, criada pelo Despacho da Ministra 

da Saúde nº 31292/2008, de 5 de dezembro tem como população alvo as crianças e jovens 

com idades até aos 18 anos, nos diferentes contextos de vida.  

Constituem objetivos gerais desta ação a promoção dos “direitos das crianças e jovens, 

em particular a saúde, através da prevenção da ocorrência de maus-tratos, da deteção precoce 

de contextos, fatores de risco e sinais de alarme, do acompanhamento e prestação de cuidados 

e da sinalização e ou encaminhamento dos casos identificados”. 

O NACJR de VNP atua em colaboração com as Unidades Funcionais (UCC e UCSP), 

sendo uma mais valia na articulação e cooperação entre unidades. 

Encaminha os casos sinalizados para primeira instância (equipa de saúde) ou para 

segunda instância (CPCJ), de acordo com a especificidade do caso. 

O ACES PIN com 14 Centros de Saúde tem 14 núcleos formados, em Vila Nova de 

Poiares o NACJR é composto por 3 elementos tal como se pode verificar pela tabela 29. 

 

Tabela 29 - Equipa que forma o núcleo do Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares 

Nome Categoria Profissional 
Isabel Maria Estrela Mourão Fazenda Médica 
Paula Cristina Simões Santos Enfermeira 

Paulo José Soure Oliveira Técnico de Serviço Social 

 

Tabela 30 - Casuística do NACJR e NHACJR 2013-2015 

 2013 2014 2015 
M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL 

Casos 
Sinalizados 

5 10 15 5 2 7 4 5 9 

Fonte: UCC POR POIARES. 

20
13

-2
01

4 

1º Cheque 7 anos 10 anos 13 anos TOTAL 

Emitidos 61 72 66 199 
Utilizados 38 36 42 116 

Taxa 
utilização 

62,3% 50% 63,6% 58,3% 
20

14
-2

01
5 Emitidos 55 56 71 182 

Utilizados 42 36 33 111 

Taxa 
utilização 

76.4% 64.3% 46.5% 61% 
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Relativamente aos dados destes 3 anos, verificou-se uma diminuição de casos 

sinalizados.  

A excelente articulação com a escola, centro de saúde e autarquia, promove a rápida 

resolução dos casos detetados. 

De referir ainda, que Vila Nova de Poiares é um concelho com boas taxas e cobertura 

em saúde, não só pela população adolescente, mas também, pela população em geral. 

Avaliações recentes revelam que estamos no bom caminho. As equipas de saúde estão 

completas e com bons indicadores de saúde que refletem um bom desempenho, e ganhos em 

saúde para a população. 
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4. SEGURANÇA 

4.1. Caracterização do Posto da Guarda Nacional Republicana de Vila Nova de 
Poiares 

É de realçar a importância, da segurança da população de Vila Nova de Poiares, pelos 

dos elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR). 

No âmbito do Sistema de Proteção, estrutura primordial, a GNR concerta a sua 

intervenção quer com as entidades de 1ª linha, de 2ª linha (e.g. CPCJ) e 3ª linha (e.g., 

tribunais), refletindo assim uma transversalidade no âmbito da sua atuação. 

Quando a GNR desempenha funções sociais, no âmbito da prevenção, fazem-no como 

entidade de 1ª linha, no entanto também agem como membros integrantes de pleno direito da 

CPCJ, isto é, como entidade de 2ª linha, e por fim, no terceiro patamar, como coadjuvantes do 

Ministério Público, na qualidade de Órgãos de Polícia Criminal, investigando crimes 

associados às situações de perigo. 

A GNR tem sido um parceiro relevante no âmbito da proteção das crianças e jovens e 

da comunidade em geral. Esta entidade é um dos pontos principais na denúncia e tratamento 

dos casos de violência doméstica/ familiar. 

 Importa referir o papel primordial da GNR no âmbito da retirada de crianças que se 

encontrem em perigo eminente e nos casos em que exista oposição dos pais para a intervenção 

da CPCJ, com uma intervenção e aplicação dos procedimentos de urgência essenciais e 

imprescindíveis. 

O Posto da GNR é composto por 17 militares (1 Comandante de Posto, 1 Adjunto e 15 

patrulheiros). Tem ainda, 2 viaturas (uma de ligeiro de passageiros e outra de todo terreno). 

Este encontra-se aberto 24 horas, sendo que para serviços administrativos o horário é 

das 9 horas às 17 horas 30 minutos nos dias úteis. O serviço do Posto é distribuído por 3 

turnos distintos, das 00 horas às 8 horas, das 8 horas às 16 horas e das 16 horas às 24 horas. 

A sua área de abrangência é todo o Concelho de Vila Nova de Poiares, nomeadamente 

as 4 freguesias do Concelho, estando hierarquicamente dependente do Destacamento de 

Coimbra e do Comando Territorial de Coimbra. 

Ao longo dos tempos a GNR tem criado e adotado novas metodologias e dinâmicas no 

âmbito das suas funções, através de: 

 Ações e intervenções integradas de prevenção e contenção da criminalidade. 

 Reforço de parcerias locais com as autarquias, IPSS, serviços de educação e 

formação, serviços de saúde e sociedade civil. 
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 Promoção de ações com vista à maior responsabilização e participação das 

pessoas da comunidade. 

Deste modo, a GNR constituiu várias valências para melhor responder às problemática 

que envolvem crianças e jovens, tais como: Núcleos Escola Segura e os Núcleos de Apoio a 

Vítimas Específicas. 

Os objetivos prioritários do Programa Escola Segura foram estipulados em Despacho 

Conjunto n.º 25649/2006, de 29 de novembro, do Ministério da Administração Interna e do 

Ministério da Educação: 

 Promover uma cultura de segurança nas escolas. 

 Fomentar o civismo e a cidadania, contribuindo deste modo para a afirmação 

da comunidade escolar enquanto espaço privilegiado de integração e 

socialização. 

 Diagnosticar, prevenir e intervir nos problemas de segurança das escolas. 

 Determinar, prevenir e erradicar a ocorrência de comportamentos de risco e/ou 

ilícitos nas escolas e nas áreas envolventes. 

 Promover, de forma concertada com os respetivos parceiros, a realização de 

ações de sensibilização e de formação sobre a problemática da prevenção e da 

segurança em meio escolar. 

 Recolher informações e dados estatísticos e realizar estudos que permitam 

dotar as entidades competentes de um conhecimento objetivo sobre a violência, 

os sentimentos de insegurança e a vitimação na comunidade educativa. 

 

4.1.1. Dados recolhidos pela Guarda Nacional Republicana de Vila Nova de 
Poiares  

Relativamente a este ponto, vamos apresentar um conjunto de figuras, que nos facilita 

a leitura e identificação de alguns indicadores.  

Tal como se pode ler na figura 10 em 2013 verificaram-se 21 casos de violência 

doméstica, em 2014 uma diminuição significativa, no entanto, em 2015 houve um aumento, 

passando de 10 para 15 situações. 

Durante o período de análise diagnóstico entre 2013 a 2015, identificou-se um total 46 

situações de violência doméstica registada, nas quais estiveram presentes 27 crianças e 

jovens, como se pode ler na figura 11. Sendo que, em 2013 foram  registados 13 casos  em 
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que estiveram presentes crianças e jovens, em 2014 verificaram-se 5 casos e em 2015 foram 

identificadas 9 situações.   

 

 
Figura 10 - Total de Violência Doméstica Registada (2013-2015) 

 

 
Figura 11 - Casos de violência doméstica em que estão presentes crianças 

 
 

Pela figura 12, pode ver-se que em 2014, foi uma criança identificada como vitima, 

alvo de sequestro/ roubo, mas que se provou ser apenas uma simulação. 

 

 
Figura 12 - Crimes em que foram intervenientes crianças 

 

Analisado o gráfico nos três anos, as situações de crime em que foram  intervenientes 

crianças, num total de 4, apesar de registadas, estas foram  recusadas e desmentidas pelas 

mães. 
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Figura 13 - Conflitos parentais - Nomeadamente na regulação parental 
 

Ao nível dos conflitos parentais em 2013, registaram-se 3 casos, em 2014 foram 2 e 
em 2015 manteve-se o mesmo indicador. 

 
 

Figura 14 - Registos associados ao Consumo de Drogas ou Álcool 
 

Na figura 14, podem identificar-se 2 situações uma em 2013 e a outra em 2015, 

referentes a dois menores, que foram  apanhados na posse de haxixe.  

Relativamente a situações qualificadas como crime, cometidas por  menores foram 

registadas 16 ocorrências  no período compreendido entre 2013 e 2015, tal como se pode ler 

nas figuras 15 e 16, sendo que: 

 Em 2013 ocorreram 2 furtos com seis menores, nesses dois delitos os menores 

atuaram sempre em grupo. 

 Nos crimes de Condução Ilegal e Ofensas à Integridade Física na sua grande parte foi 

praticada por menores 17/ 18 anos. 

 Em 2015, foram identificados 3 menores na posse de produtos explosivos na época do 

carnaval no Parque Radical. 
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Figura 15 - Situações qualificadas como crime cometidas por menores 

 

 
Figura 16 - Tipologia de crime efetuado por menores 

 

Como estratégias na área da prevenção, foram  realizadas no período de 2013 a 2015 
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citar: 

 Operação Regresso às aulas em  2013, envolveu 190 alunos/ professores/ encarregados 
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abrangeu  325 alunos/professores e encarregados de educação de todo o agrupamento 

de escolas); 

 Dia Europeu de emergência em 2013, participaram 44 alunos do Centro Escolar de 

São Miguel);  

 Prevenção Rodoviária Prática em 2013, participaram 150 alunos de todos os centros 

escolares do agrupamento de escolas; 
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 Plastron - semana da segurança em 2014, participaram 700 alunos/ professores/ 

funcionários;  

 Prevenção Rodoviária teórica em 2014, participaram 13 alunos do 4.º Ano;  

 Prevenção Bullying em 2014, participaram 18 alunos do 8.º ano; 

 Prevenção Rodoviária Prática em 2015, participaram 88 alunos de todos os centros 

escolares; 

 Dia internacional da Não Violência e Paz nas escolas em 2015, participaram 88 

alunos, das turmas do 6.º ano, 7.º ano e 8.º ano;  

 Dia Internet mais segura em 2015, participaram 41 alunos, das turmas do 6.º ano. 

 

4.2. Caracterização da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 
Poiares 

A corporação da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 

Poiares é composta por: 

 Bombeiros efetivos (4 Operadores Centrais; 13 Motoristas/ Socorristas). 

 Bombeiros voluntários e mais (1 Comandante e um  2.º Comandante). 

A corporação tem ainda, como recursos, 12 ambulâncias relativamente à saúde, uma 

pertence à equipa do INEM. A equipa (Posto de Emergência Médica) tem uma ambulância e  

a respetiva tripulação. 

Além disso, a corporação detém viaturas para combate a incêndios e sinistros 

rodoviários. 

Atualmente os Bombeiros de Vila Nova de Poiares possuem uma Escolinha de 

Infantes/ Cadetes dos 6 aos 16 anos de idade (33 inscritos - 2016). 

Os Bombeiros funcionam 24 horas, e possuem 2 turnos distintos das 8 horas às 20 

horas e das 20 horas às 8 horas. 

De segunda-feira à sexta-feira no horário 8 horas às 20 horas trabalham os bombeiros 

profissionais efetivos, e no horário das 20 horas às 8 horas trabalham os bombeiros 

voluntários. 

No fim-de-semana trabalham só os bombeiros voluntários os quais efetuam os dois 

turnos. 
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4.2.1.  Dados recolhidos pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares  

De acordo com os dados da figura 17, pode constatar-se que de 2013 a 2015 houve um 

aumento de transporte de crianças em situação de emergência, num total de (184) crianças, 

sendo  em 2013 de (50), em 2014 de (48) e em 2015 de (86) crianças. 

Relativamente às recusas verificou-se um decréscimo de 2014 para 2015. 

 

 
Figura 17 - Transportes efetuados pelos Bombeiros 

 

Na figura 18, pode concluir-se que existiu um aumento de 2013 para 2015 dos 

transportes na faixa etária dos (12 aos 16) anos, de cerca de (25 para 39) crianças. É nesta 

faixa etária, que se verificaram mais ocorrências. Em 2015 não houve registos da idade de 

(13) crianças, apesar de ter sido efetuado o transporte. 

 

 
Figura 18 - Transportes efetuados por escalão etário 
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Através da figura 19, em 2014 foi o ano em que se registaram um maior número de 

ocorrências em casa/ acidentes domésticos com (34) e em 2015, foi na escola/acidentes 

escolares com (30) casos. 

 

 

Figura 19 - Local onde ocorreu o acidente / quem solicitou o transporte 
 

 

Figura 20 - Tipologia do diagnóstico do transportado (2013) 

 
 

 
Figura 21 - Tipologia do diagnóstico do transportado (2014) 
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Figura 22 - Tipologia do diagnóstico do transportado (2015) 
 

Tal como se pode verificar através das figuras 20, 21 e 22, a tipologia de ocorrência 

mais significativa em 2013 foram as quedas na faixa etária dos (12 aos 16) anos, com (13) 

casos.  

Já no ano de 2015 as principais causas do transporte foram as doenças súbitas com 

(10) casos, na fixa etária dos (0 aos 6) anos. No entanto, também se verificaram (9) casos na 

faixa etária (12 aos 16) anos. 

Quanto às ações realizadas, tal como se pode ver na figura 23, em 2013 foram 

efetuadas (2) palestras informativas e expositivas, (2) simulacros de evacuação e (4) 

formações demonstrativas e ativas. 

Em 2014 não foram realizadas palestras, nem formações, apenas (2) simulacros. E em 

2015 só se realizaram (2) simulacros de evacuação. Sendo por isso, necessário em 2018 mais 

intervenções de prevenção. 

 

 
 

Figura 23 - Ações de sensibilização no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares 
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5. SEGURANÇA SOCIAL 

O sistema da Segurança Social pretende assegurar direitos básicos dos/as cidadãos/ãs e 

a igualdade de oportunidades, bem como, promover o bem-estar e a coesão social para todos 

os portugueses ou estrangeiros que exerçam atividade profissional ou residam no território 

nacional. 

Vêm de longe a necessidade das entidades governativas criarem ou apoiarem pólos e 

ações de assistência às pessoas carenciadas, aos trabalhadores/operários, eventualidades de 

doença, invalidez, velhice, sobrevivência, desemprego e acidentes de trabalho entre outras. O 

direito à Segurança Social (art.º 63.º da Constituição da República Portuguesa), é 

concretizado através do sistema de Segurança Social e que é estipulado por leis de bases, as 

quais desde 1974 foram-se ajustando à evolução social e económica nacional e internacional e 

da estrutura orgânico-funcional. A última Lei de Bases Gerais do Sistema da Segurança 

Social é estipulada pela Lei n. º4/2007, de 16 de janeiro, e também regulamenta as iniciativas 

particulares de fins análogos. 

 Este sistema tem como objetivos prioritários:  

 Garantir a concretização do direito à Segurança Social; 

 Promover a melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção social e 

o reforço da respetiva equidade; 

 Promover a eficácia do sistema e a eficiência da sua gestão. 

A Segurança Social rege-se por princípios gerais a seguir referidos: 

 Princípio da universalidade: acesso a todas as pessoas à proteção social assegurada 

pelo sistema, nos termos definidos por lei. 

 Princípio da igualdade: não discriminação dos beneficiários, designadamente em 

razão do sexo e da nacionalidade, sem prejuízo, quanto a esta, de condições de residência e de 

reciprocidade. 

 Princípio da solidariedade: responsabilidade coletiva das pessoas entre si na 

realização das finalidades do sistema e envolve o concurso do Estado no seu financiamento. 

Concretiza-se este princípio em 3 planos: 

 Nacional, através da transferência de recursos entre os cidadãos, de forma a permitir a 

todos uma efetiva igualdade de oportunidades e a garantia de rendimentos sociais 

mínimos para os mais desfavorecidos; 

 Laboral, através do funcionamento de mecanismos redistributivos no âmbito da 

proteção de base profissional; 
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 Intergeracional, através da combinação de métodos de financiamento em regime de 

repartição e de capitalização. 

Princípio da equidade social: tratamento igual de situações iguais e no tratamento 

diferenciado de situações desiguais. 

Princípio da diferenciação positiva: flexibilização e modulação das prestações em 

função dos rendimentos, das eventualidades sociais e de outros fatores, nomeadamente de 

natureza familiar, social, laboral e demográfica. 

Princípio da subsidiariedade: reconhecimento do papel essencial das pessoas, das 

famílias e de outras instituições não públicas na prossecução dos objetivos da Segurança 

Social, designadamente no desenvolvimento da ação social. 

Princípio da inserção social: caracteriza-se pela natureza ativa, preventiva e 

personalizada das ações desenvolvidas no âmbito do sistema, com vista a eliminar as causas 

de marginalização e exclusão social e a promover a dignificação humana. 

Princípio da coesão intergeracional: implica um ajustado equilíbrio e equidade 

geracionais na assunção das responsabilidades do sistema. 

Princípio do primado da responsabilidade pública: consiste no dever do Estado de criar 

as condições necessárias à efetivação do direito à Segurança Social e de organizar, coordenar 

e subsidiar o sistema de Segurança Social. 

Princípio da complementaridade: consiste na articulação das várias formas de proteção 

social públicas, sociais, cooperativas, mutualistas e privadas com o objetivo de melhorar a 

cobertura das situações abrangidas e promover a partilha das responsabilidades nos diferentes 

patamares da proteção social. 

Princípio da unidade: pressupõe uma atuação articulada dos diferentes sistemas, 

subsistemas e regimes de Segurança Social no sentido da sua harmonização e 

complementaridade. 

Princípio da descentralização: manifesta-se pela autonomia das instituições, tendo em 

vista uma maior aproximação às populações, no quadro da organização e planeamento do 

sistema e das normas e orientações de âmbito nacional, bem como das funções de supervisão 

e fiscalização das autoridades públicas. 

Princípio da participação: envolve a responsabilização dos interessados na definição, 

no planeamento e gestão do sistema e no acompanhamento e avaliação do seu funcionamento. 

Princípio da eficácia: consiste na concessão oportuna das prestações legalmente 

previstas, para uma adequada prevenção e reparação das eventualidades e promoção de 

condições dignas de vida. 
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Princípio da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação: visa assegurar o 

respeito pelos direitos instituídos pela legislação em vigor. 

Princípio da garantia judiciária: assegura aos interessados o acesso aos tribunais, em 

tempo útil, para fazer valer o seu direito às prestações. 

Princípio da informação: consiste na divulgação a todas as pessoas, quer dos seus 

direitos e deveres, quer da sua situação perante o sistema e no seu atendimento personalizado. 

 

5.1 . Rendimento Social de Inserção 

De 2013 a 2015, no concelho de Vila Nova de Poiares verificou-se uma diminuição do 

número de famílias beneficiárias de Rendimento Social de Inserção (RSI), fruto das alterações 

legislativas que aconteceram. Estas alterações tiveram como consequência, não só a 

diminuição de famílias beneficiárias, como também a diminuição do valor da prestação para 

aquelas que continuaram a ter direito à mesma. 

 
Tabela 31 - Agregados Familiares (com processamento) residentes no concelho de Vila Nova de Poiares por ano de 

processamento 

 
 

Tabela 32 - Beneficiários (com processamento) residentes no concelho de Vila Nova de Poiares, por mês de processamento 
em cada ano 

 
 

Tabela 33 - Beneficiários (com processamento) residentes no concelho de Vila Nova de Poiares, por ano de processamento 
 

 Anos de Processamento 
2013 2014 2015 

Beneficiários (com Processamento) 323 293 244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anos de Processamento 
2013 2014 2015 

Famílias (com processamento) 143 134 108 

 Mês de Processamento 
2013 2014 2015 

Beneficiários (com processamento) 210 198 157 
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Tabela 34 - Beneficiários (com processamento) com idades até aos 18 anos residentes no concelho de Vila Nova de Poiares, 
por ano de processamento 

Idade 
Ano de Processamento 

2013 2014 2015 
≤ 3 anos 10 6 7 
4 a 6 anos  18 20 8 
7 a 12 anos  40 33 23 
13 anos 4 6 7 
14 anos 10 5 4 
15 anos  10 10 6 
16 anos 10 9 8 
17 anos 7 7 7 
18 anos 4 9 5 
TOTAL 113 105 75 

 
Importa no entanto realçar que apesar do número de crianças também ter diminuído, 

ainda se verifica que no final de 2015 existiam 75 crianças a usufruir da medida. 

 

Tabela 35- Beneficiários (com processamento) por escalão etário residentes no concelho de Vila Nova de Poiares, por ano de 
processamento 

Idade 
Ano de Processamento 

2013 2014 2015 
<18 anos 109 96 70 
18 anos 4 9 5 
19 Anos 7 7 7 
20 a 24 anos 23 18 22 
25 a 29 anos 18 17 8 
30 a 34 anos 17 15 10 
35 a 39 anos 24 25 18 
40 a 44 anos 31 20 19 
45 a 49 anos 22 29 26 
50 a 54 anos  31 29 26 
55 a 59 anos 15 13 19 
60 a 64 anos 18 9 9 
≥ 65 anos 4 6 5 
TOTAL 323 293 244 

 
Em termos de beneficiários por faixa etária, verifica-se que a faixa etária das crianças 

e jovens até aos 18 anos é a que apresenta maior número de incidências. 

 
5.2 . Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio – SAPA 

O Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA) visa promover a autonomia e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e incapacidade que deles careçam, 

sendo que as crianças e jovens são prioritários aquando da sua atribuição. 
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Tabela 36- Beneficiários no âmbito de SAPA, com prescrição finalizada no ano residentes no concelho de Vila Nova de 
Poiares à data da prescrição, por escalão etário e ano de prescrição 

 

Escalão etário 
Ano finalização prescrição 

2013 2014 2015 
Idades entre os 0 e os 18 anos 0 0 * 
Idade superior aos 18 anos 0 0 4 

 
No concelho de Vila Nova de Poiares durante os anos de 2013 a 2015, foram pedidos 

quatro produtos de apoio, tendo sido todos concedidos. Realça-se que nesses anos não foram 

pagos produtos de apoio para menores de 18 anos. 

 
 
5.3 . Prestações Familiares  

Abonos 
 
Tabela 37- Beneficiários de prestações familiares, residentes no concelho de Vila Nova de Poiares, por ano de processamento 
 

Prestações familiares 
Ano de Processamento 

2013 2014 2015 
Nª de beneficiários de bonificação por deficiência 47 52 55 
Nº de beneficiários de Abono pré-natal 27 33 46 

Majoração monoparental    
Nº de requerentes 172 155 148 
Nº de beneficiários 235 211 196 

Beneficiários por escalão etário 
15 a 24 anos 5 3 3 
25 a 29 anos 22 20 14 
30 a 34 anos 42 29 29 
35 a 39 anos 75 60 62 
40 a 44 anos 66 56 47 
45 a 49 anos 43 49 34 
50 a 54 anos 17 20 15 
Mais de 55 anos 6 6 5 

 
 

 No concelho de Vila Nova de Poiares o número de requerentes com prestações 

familiares no âmbito da deficiência tem vindo a aumentar todos os anos, 2013 (47), 2014 (52), 

2015 (55) beneficiários. Este aumento, também se fez sentir ao nível dos beneficiários com 

direito ao abono pré-natal. No que diz respeito à majoração por monoparentalidade, esta tem 

vindo a decrescer ao logo destes 3 anos. 

Importa ainda referir que a faixa etária com mais requerentes das prestações familiares 

situa-se entre os 35 e os 39 anos. 

 

Parentalidade 

O Subsídio parental é um subsídio atribuído ao pai e ou à mãe, com vista a substituir o 

rendimento de trabalho perdido, durante o período de licença por nascimento de filho. 
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Tabela 38 - Beneficiários, residentes no concelho de Vila Nova de Poiares, por ano de processamento 

Subsídio 
Ano de Processamento 

2013 2014 2015 
Subsídio Parental Alargado 0 3 5 
Subsidio Parental Inicial 61 83 86 
Subsídio Social Parental Inicial 8 12 11 

 
No concelho de Vila Nova de Poiares podemos ver que durante os anos de 2013, 2014 

e 2015, todos os subsídios no âmbito da parentalidade aumentaram, sendo que aquele que foi 

mais requerido foi o subsídio parental inicial. 

 
 
5.4 . Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores - FGADM 

A pensão de alimentos devidos a menores (crianças ou jovens até aos 18 anos de 

idade) tem como objetivo garantir a subsistência do menor. 

As prestações a pagar pelo Fundo são fixadas pelo tribunal, no incidente de 

incumprimento e após verificada a impossibilidade de obter da pessoa judicialmente obrigada 

a satisfação das prestações alimentares. 

 

Tabela 39 - Crianças com processamento do FGADM, cujo concelho de morada do recebedor é Vila Nova de Poiares, por 
ano de referência 

 Ano de Referência 
2013 2014 2015 

Nº de Crianças * 19 23 
 
 

Tabela 40 - Crianças com processamento do FGADM, cujo concelho de morada da criança é Vila Nova de Poiares, por ano 
de referência 

 Ano de Referência 
2013 2014 2015 

Nº de Crianças * 17 21 
 

 

No que diz respeito ao FGADM verificamos que no concelho de Vila Nova de 

Poiares, nos anos de 2014 e 2015 ainda existam poucas crianças a receber pensão de 

alimentos pelo FGADM, prespetivando-se no entanto que o mesmo teria tendência a 

aumentar. 

 
5.5 . Linha Nacional de Emergência Social -LNES 

O número 144 - Linha Nacional de Emergência Social (LNES) - é um serviço 

telefónico público, gratuito, de funcionamento ininterrupto, 24h por dia, todos os dias do ano. 
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Visa garantir resposta imediata a situações que necessitem de atuação emergente e 

urgente no âmbito da proteção social, bem como assegurar a acessibilidade a um posterior 

encaminhamento/ acompanhamento social, numa perspetiva de inserção e autonomia. 

 

Tabela 41 – Linha 144 
Ano Nº Famílias Tipologia 

Familiar 
Nº Crianças/ 

Jovens 
Problemática Encaminhamento 

2013 1 Nuclear c/ 
filhos 

1 (10 anos) Violência 
Doméstica 

Técnica da área RSI 

2014 1 Monoparental 2 (16 e 18 anos) Maus Tratos Proteção imediata/Hospital 
Pediátrico de Coimbra /CPCJ 

2015 0 0 0 0 0 

 

No concelho de Vila Nova de Poiares as situações sinalizadas pela Linha 144, durante 

os anos de 2013, 2014 e 2015 são muito residuais, um por ano, sendo que no ano de 2015 não 

existiu nenhum.  
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6. INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS) 

No concelho de Vila Nova de Poiares existem cinco IPSS (Associação para o 

Desenvolvimento Integrado de Poiares, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental, Centro de Bem Estar Infantil Santo André, Comunidade Juvenil Francisco 

de Assis e Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades), no entanto somente três têm 

respostas dirigidas a crianças e jovens.  

6.1.  Caraterização da Associação para o Desenvolvimento Integrado de Poiares  

A Associação para o Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP) é uma Associação 

sem fins lucrativos criada em 21 de Fevereiro de 1996, no seu início, tinha como objeto o 

desenvolvimento económico, cultural e social em prol da população. 

A partir do ano de 1997, houve uma expansão das suas atividades no âmbito das ações 

para a área social.  

A 23 de Julho de 1998 a ADIP procede à alteração dos seus estatutos, de modo a poder 

ser reconhecida como uma IPSS e simultaneamente como pessoa coletiva de utilidade 

pública, o que realmente veio a acontecer em 7 de dezembro de 1999.  

Tem como missão proporcionar aos seus utentes/clientes um acolhimento 

personalizado de qualidade, permitindo-lhes o acesso à educação, formação, cultura e ao bem-

estar pessoal essencial numa sociedade humanista e solidária.  

Os seus principais objetivos privilegiam o domínio social, mas nunca esquecendo as 

outras áreas essenciais para o processo de desenvolvimento local.  

Esta prioridade foi evidenciada pela instalação dos Centros de Dia, o reforço do apoio 

domiciliário a idosos, a implementação de unidades de apoio à 1ª infância, os centros de 

tempos livres e os programas de apoio a públicos desfavorecidos.  

A ADIP é também reconhecida como uma entidade formadora acreditada, 

desenvolvendo diversos programas formativos e de estudos locais, para além de todas as 

iniciativas culturais e de acompanhamento ao sector empresarial. Outra das suas apostas é 

relativa às Artes e Ofícios Tradicionais, concretizada com a abertura do Centro Difusor de 

Artesanato e Recursos Endógenos, com vista a promover, divulgar e ensinar as diferentes 

artes que caracterizam Vila Nova de Poiares.  

Foi construído um edifício em S. Miguel que, para além de sede, tem também espaços 

dedicados ao Artesanato, Formação/ Educação e Serviços de Apoio no âmbito da Ação 

Social, dispõe ainda de um novo edifício onde funciona a Creche, o Jardim de Infância, o Lar 

de Idosos e o departamento de Ação Social. 
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6.2.  Caraterização do Centro de Bem-Estar Infantil Santo André 

O Centro de Bem-Estar Infantil Santo André (CBEISA) é uma IPSS radicada em Vila 

Nova de Poiares, com 34 anos de existência e com a frequência diária de cerca de 160 

crianças nas valências de creche, jardim-de-infância e ATL (a funcionar somente em férias e 

interrupções letivas). 

O nível socioecónomico das famílias das crianças é considerado médio-baixo, bem 

como o nível sociocultural. 

O CBEISA tem tido um reconhecimento constante por parte de todos os agentes da 

comunidade, nomeadamente do Município de Vila Nova de Poiares, tendo sido condecorado 

em 2001 com Medalha de Ouro de Mérito Social. 

A bandeira da Instituição tem sido a excelência, sempre revestida de qualidade, rigor, 

solidariedade, educação e afeto, em todas as áreas de atuação, pretendendo atingir o melhor 

para as crianças. 

A instituição abre as suas portas às 7h30 e encerra às 19h15, exceto para o berçário 

que encerra às 18h15. 

As férias da instituição são organizadas anualmente, de acordo com as necessidades 

dos utentes do centro. 

Existe um regulamento interno do conhecimento de todos os pais. 

 

6.3. Dados relativos à ADIP e ao CBEISA 

As figuras 24 e 25 apresentam a distribuição de crianças em creche e jardim de 

infância das referidas IPSS do concelho. Os dados relativos à distribuição das crianças que 

frequentam o jardim de infância da rede pública foram já apresentados nas figuras 5, 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Crianças em Creche 
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Figura 25 - Crianças em Jardim de Infância 

 

 Podemos constatar, através das tabelas 42 e 43, que estas IPSS implementam na sua 

prática pedagógica diversas estratégias no âmbito das expressões e da aquisição ou 

desenvolvimento de competências linguísticas numa segunda língua (inglês) e novas 

tecnologias nas duas valências (creche e jardim de infância).  

Tabela 42-  Ateliers dinamizados - Creche (2013-2016) 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
CBEISA Expressão motora 

Expressão musical 
Expressão motora 
Expressão musical 

Expressão motora 
Expressão musical 

ADIP Música Música 
Dança criativa 

Música 
Informática 

Dança criativa 

 

Tabela 43 - Ateliers dinamizados - Jardim de Infância (2013-2016) 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

CBEISA Expressão motora 
Expressão musical 

Inglês 

Expressão motora 
Expressão musical 

Inglês 

Expressão motora 
Expressão musical 

Inglês 

ADIP Música 
Olaria 

Informática 
Ginástica 

Música 
Informática 

Dança criativa 

Música 
Informática 

Dança criativa 

 

 Através da tabela 44 verifica-se que existe um número reduzido de crianças 
estrangeiras a frequentar estas instituições. 

Tabela 44 - Crianças a frequentar não portuguesas (2013-2016) 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

CBEISA 1* 1* 1* 

ADIP 1* 1* 0 

* Jardim de Infância 
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 Do número de crianças identificadas na tabela 45, o mais significativo refere-se às que 
são acompanhadas pelo SNIPI, número que tem vindo a aumentar anualmente. 

 

Tabela 45- Crianças com deficiência ou doença crónica, NEE e nº de sinalização para a CPCJ e crianças intervencionadas 
pelo SNIPI (2013-2016) 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Deficiência ou 

Doença 
Crónica 

CBEISA 1* 1* 1* 

ADIP 0 1 # 1 ## 

NEE CBEISA 0 0 1 (JI) 

ADIP 1 (JI) 1 (JI)  0  

Sinalizações 
para a CPCJ 

CBEISA 0 0 0 

ADIP 1 (C) 1 (JI)  1(JI) 

Intervenção 
SNIPI 

CBEISA 7 (2C+5JI) 8 (2C+6JI) 9 JI 

ADIP 3 (2C+1JI) 3 JI 5 (1C+4JI) 
* Deficiência Motora - Jardim de Infância 

# Transplante Hepático – Creche 
## Transplante Hepático – Jardim de Infância 

 

 No que se refere às intervenções pelos agentes da autoridade nos espaços destas IPSS, 

verifica-se na tabela 46 que só se registou uma situação no CBEISA no ano letivo 2015/2016 

e outra na ADIP no ano letivo 2013/2014. 

Tabela 46 - Intervenções pelos Agentes da Autoridade nos espaços 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

CBEISA 0 0 1 (PJ) 

ADIP 1 (GNR) 0 0  

 

6.4. Caracterização da Comunidade Juvenil Francisco de Assis 

A Comunidade Juvenil Francisco de Assis (CJFA) é uma IPSS, em funções desde 

1968. Sendo uma Fundação de Solidariedade Social, tem estatuto de utilidade pública, e está 

registada na DGAS desde 3 de julho de 1987, sob o n.º 22/87. 

A CJFA tem duas respostas sociais a funcionar, sendo a sua principal área de atuação a 

Casa de Acolhimento Residencial (CAR) para crianças e jovens de ambos os sexos, com dois 

polos: um em Eiras, Coimbra, onde tem a sua sede, e outro em Olho Marinho, Vila Nova de 

Poiares.  

Em Eiras existem 4 casas uni-familiares, 3 de rapazes e 1 de raparigas. Em Olho 

Marinho, existem apenas duas casas, uma de rapazes e outra para raparigas. 

Ainda, tem outra resposta social para inserção de mulheres em risco (CIFU) ou Casa 

das Mães, onde são acolhidas mulheres com crianças, com capacidade para 15 pessoas. A 

intervenção vai do apoio psicológico ao desenvolvimento de competências básicas, 
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permitindo melhorar as capacidades e aptidões das mães, com vista à promoção da sua 

autonomia de vida. 

As crianças mais pequenas, dependendo da sua idade, são integradas em creches ou 

jardins de infância ou estabelecimentos escolares. 

Nos CAR são acolhidas cerca de 60 jovens, integrados nas escolas das suas 

localidades, frequentando diversos ciclos e diferentes cursos. 

A Quinta D. Pedro V é um polo da Comunidade Juvenil Francisco de Assis, localizado 

em Olho Marinho - Vila Nova de Poiares, uma Casa de Acolhimento para crianças e jovens, 

com capacidade para acolhimento de 30 crianças/jovens com idades compreendidas entre os 6 

e os 18 anos, com possibilidade de prorrogação de medida de acolhimento até aos 21 anos, 

por se encontrarem em situação de risco/perigo, por decisão dos Tribunais de Família e 

Menores e das CPCJ´S. 

Ao nível dos recursos físicos é composto por um Pavilhão Gimnodesportivo Marc; 

Casa D. Pedro V, que acolhe crianças/jovens do sexo masculino; Casa Sol Nascente, que 

acolhe crianças/jovens do sexo feminino; Edifício Técnico - Maria Teresa Serra Granado: 1º 

Andar, onde se centram os gabinetes da Diretora Técnica, Equipa Técnica, gabinete de 

psicologia e sala de estudo. R/C que contém a sala de costura/rouparia, despensa geral, 

despensa de produtos de limpeza e Ludoteca. 

No que diz respeito aos recursos humanos tem no quadro técnico a Diretora Técnica e 

2 Técnicos Superiores na área das Ciências Sociais e Humanas. Ao nível do quadro de pessoal 

educativo/auxiliar fazem parte 7 elementos da Equipa Educativa, 3 elementos da Equipa de 

Apoio, 1 Cozinheira e 1 Auxiliar de Cozinha, e 1 responsável pela manutenção e espaços 

agrícolas. 

Quanto à organização e funcionamento do quotidiano das crianças/jovens tenta 

reproduzir ao máximo o ambiente familiar ideal para todas as crianças e jovens, onde estes 

frequentam a escola fora da Casa de Acolhimento. As rotinas dos jovens estão bem definidas, 

com momentos próprios para refeições, sala de estudo, momentos de lazer, acompanhamento 

técnico e descanso. 

Foram registadas ao longo dos anos de 2013/2014/2015 as seguintes situações: 

 No decorrer do ano de 2013 foram acolhidas 29 crianças e jovens na Comunidade 

Juvenil Francisco de Assis; 

 Neste ano registavam-se 2 casos acompanhados por CPCJ´S  

 Relativamente às nacionalidades verificou-se que se encontrava acolhido apenas um 

jovem com nacionalidade não portuguesa. 
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 Relativamente a jovens portadores de deficiência ou doença rara, não se verificou a 

existência de nenhum elemento.  

 No que concerne aos seus Projetos de Vida, 26 jovens possuíam PV de 

Autonomização e 3 jovens possuíam PV de Reintegração Familiar. 

 No decorrer do ano de 2014 foram acolhidas 31 crianças e jovens na Comunidade 

Juvenil Francisco de Assis;  

 Neste ano registavam-se 5 casos acompanhados por CPCJ´S  

 Relativamente às nacionalidades verificou-se que se encontravam acolhidos 2 jovens 

com nacionalidade não portuguesa. 

 Relativamente a jovens portadores de deficiência ou doença rara, não se verificou a 

existência de nenhum elemento.  

 No que concerne aos seus Projetos de Vida, 28 jovens possuíam PV de 

Autonomização e 3 jovens possuíam PV de Reintegração Familiar. 

 No decorrer do ano de 2015 foram acolhidas 36 crianças e jovens na Comunidade 

Juvenil Francisco de Assis; 

 Neste ano registavam-se 6 casos acompanhados por CPCJ´S  

 Relativamente às nacionalidades verificou-se que se encontrava acolhido 1 jovem com 

nacionalidade não portuguesa. 

 Relativamente a jovens portadores de deficiência ou doença rara, não se verificou a 

existência de nenhum elemento.  

 No que concerne aos seus Projetos de Vida, 29 jovens possuíam PV de 

Autonomização e 7 jovens possuíam PV de Reintegração Familiar. 

 

Neste período compreendido entre 2013 e 2015, ocorreu apenas uma situação 

problemática com as famílias das crianças e jovens que necessitassem de intervenção da GNR 

ou de outras autoridades. No que concerne às crianças e jovens, ocorreram cerca de 20 

situações que justificaram a intervenção da GNR e/ou outra autoridade policial. 

De referir ainda, que neste período, a Comunidade Juvenil Francisco de Assis não 

efetuou qualquer sinalização à CPCJ local. 
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7. ASSOCIATIVISMO 

O Concelho de Vila Nova de Poiares é caracterizado, na área do associativismo, por 

ter uma intervenção continuada junto das crianças e jovens. A intervenção e trabalho 

realizado pelas associações reflete-se numa diversidade de áreas (cultura, desporto, proteção 

civil e recreativa e ocupação de tempos livres). 

Algumas das instituições têm um trabalho continuado (com uma ou várias 

atividades/sessões semanais) e outras desenvolvem atividades pontuais. 

As instituições com dimensão associativa distribuem-se pelas quatro freguesias do 

concelho e utilizam uma diversidade de recursos materiais e humanos que permitem a 

ocupação dos tempos livres e formação das crianças e jovens.  

Distribuição das Instituições/ Associações Recreativas, Culturais, Desportivas e de 

Proteção Civil por freguesia: 

 

Freguesia de Arrifana 

Área Cultural:  

 Grupo de Dança “As Mimosas”  

 Grupo Cultural e Folclórico da Póvoa da Abraveia 

 Rancho Folclórico do Centro de Convívio do Carvalho 

 
Área Recreativa / Centros de Convívio:  

 Associação Recreativa do ERCASOL 

 Centro de Convívio do Carvalho 

 Centro de Convívio do Soutelo  

 Centro Cultural e Recreativo das Ribas 

 Clube Recreativo dos Casais 

 Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural da Póvoa da Abraveia 

 União Desportiva e Recreativa da Ponte Romana 

 Grupo Motard de Vila Nova de Poiares 

 
 

Freguesia das Lavegadas 

Área Desportiva:  

 Associação Mosqueiros do Alva 

 



62 
 

Área Recreativa / Centros de Convívio:  

 Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Mucela 

 Centro de Convívio Moura Morta 
 
Freguesia de Santo André  

Área Desportiva:  

 Associação Desportiva de Poiares 

 Clube de Pesca Desportiva de Vila Nova de Poiares 

 Escola de Karaté Shukokai de Vila Nova de Poiares 

Área Cultural:  

 Grupo de Ballet de Vila Nova de Poiares 

 Grupo de Dança “TheLittlePower”  

 Grupo Folclórico e Etnográfico do Município de Vila Nova de Poiares 

 Filarmónica Fraternidade Poiarense 

 
Área Recreativa e ação social:  

 Associação “I Create” 

 Conferência São Vicente de Paulo 

 Corpo Nacional de Escutas ‐ Agrupamento n.º 711 

 Escola do Riso 

 MOREP ‐ Movimento Recreativo de V. N. Poiares  

 
Outras:  

 Centro de Convívio Vale de Vaíde 

 Liga da Proteção da Natureza ‐ Vila Nova de Poiares 

 Associação "2 mãos 4 patas" 

 

Freguesia de São Miguel  

Área Desportiva:  

 Associação Recreativa de São Miguel 

 Clube de Futebol " Os Idosos"  

Área Cultural:  

 Associação OneLoveFamily 
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Área Recreativa / Centros de Convívio:  

 ARCÁDIA – Associação Cultural e Recreativa de Alveite Grande 

 Associação Desportiva e Cultural de Olho Marinho e Alveite Pequeno 

 Centro de Convívio de Casal do Gago, Fonte Longa e Vale do Gueiro 

 União Recreativa de Santa Luzia 

 
Área de Proteção Civil: 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Poiares 
 

Relativamente às trinta e sete instituições de âmbito associativo, identificadas no 

concelho de Vila Nova de Poiares, nove (24,3%) realizam atividades com envolvência e 

orientadas para crianças e/ou jovens.    

O Centro de Convívio do Carvalho realiza atividades para crianças e jovens pontuais 

de natureza recreativa e de ocupação de tempos livres. 

As restantes oito associações realizam atividades continuadas ao longo do ano. Por 

atividades continuadas compreende-se pelo menos uma sessão semanal (treino, ensaio…).  

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V. N. de Poiares, dinamiza 

a “Escolinha dos Bombeiros” que tem um caráter continuado. No entanto, realiza também 

atividades pontuais ao longo do ano (foram referidas nove).   

A distribuição por área de intervenção apresentasse da seguinte tal como se pode 

constatar na tabela 47. 

As nove associações, com atividades para crianças e jovens, apresentam um total de 

novecentos e sessenta e sete associados, dos quais a maioria é do género masculino (44%).  

Os associados jovens representam 31,5% do total referido, estando a distribuição por 

género muito equilibrado.   

  

Tabela 47- Distribuição de Associações locais por área de intervenção 

Áreas Associações 
 
Desporto 

Associação Desportiva de Poiares (futebol: treino e competição) 
Associação Recreativa de S. Miguel (secções de patinagem e judo: treino e competição) 
Karaté Shukokai (karaté: treino e competição)  
Grupo de Ballet de V. N. Poiares (ballet: treino e apresentações) 

 
Cultura 

Rancho Folclórico do C. C. Carvalho (folclore: ensaios e atuações em festivais) 
Filarmónica Fraternidade Poiarense (música: ensaios e atuações em festas religiosas e 
concertos) 

 
Tempos 
livres/outro 

Agrupamento 711 Corpo Nacional de Escuteiros (sessões de escutismo e acampamentos) 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V. N. de Poiares (escolinha de 
bombeiros de infantes e cadetes) 
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Figura 26 - Total de associados por género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Associados jovens 

 

O número de crianças e jovens envolvidos em atividades de caráter continuado, nas 

áreas de intervenção anteriormente referidas, registou um aumento de 42% do ano de 2013 

para 2015. No entanto, não houve possibilidade de controlar o número de crianças e jovens 

que podem duplicar a sua participação em mais de uma atividade (por ex. frequentarem a 

“Escolinha de Bombeiros” e praticarem Judo).    

A percentagem de crianças e jovens que participam em atividades continuadas 

aumenta gradualmente nos intervalos de idades definidos e no intervalo de tempo em estudo 

(2013 a 2015). 

Regista-se uma predominância de crianças e jovens do género masculino, na 

participação nas atividades dos 0 aos 15 anos, com um valor médio de 17,8% nos intervalos 

definidos. Não será alheia uma oferta desportiva muito orientada para o futebol, que apenas 

em 2015 passou a ter equipa feminina.        
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No intervalo dos 16 aos 18 anos, registasse uma inversão, com uma predominância do 

género feminino situada nos 4,6% (2013 a 2015).   

 

 
Figura 28 - Crianças e jovens envolvidos em atividades continuadas 

 

 

 

Figura 29 - Crianças e jovens envolvidos em atividades continuadas por intervalo de idade 

 

A modalidade de pagamento é tendencialmente gratuita para as atividades pontuais e 

para as atividades com área de intervenção cultural (folclore e música). As atividades que se 

situam na área de intervenção desportiva são tendencialmente pagas, com exceção da secção 

de patinagem da Associação Recreativa de São Miguel nos anos civis referidos.  

Apesar das comunidades com cidadãos estrangeiros instaladas em Vila Nova de 

Poiares, nos dados fornecidos, os jovens têm nacionalidade portuguesa, com exceção de duas 

crianças com nacionalidade inglesa e três de nacionalidade brasileira.  
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As instituições, com atividades orientadas para crianças e jovens, não indicam a 

frequência das mesmas por indivíduos com deficiência. Relativamente a portadores de 

doenças raras, é indicada uma criança com síndrome de PraderWilli.  

As instituições também não fizeram qualquer sinalização à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens. Nos motivos para a não sinalização são indicados os seguintes:  

 Todos os casos já se encontravam sinalizados na CPCJ     

 Não houve casos a reportar     

 Desconhecemos casos que necessitem de sinalização     

 Não foram identificados problemáticas que levassem a sinalização   

 Não foram identificados casos com necessidade de reporte a qualquer tipo de 

instituição 

 Não houve necessidade         

Também não foram indicados casos de violência entre crianças e/ou jovens. 
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8. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) 

8.1.  Caracterização e intervenção da CPCJ 

Antecederam às CPCJ as Comissões de Proteção de Menores (CPM), criadas pelo 

Decreto-Lei n.º 189/81, de 17 de maio. A 1 de janeiro de 2001 entra em vigor a mais recente 

grande reforma ao nível dos direitos das crianças com o Decreto-Lei n.º 147/99, de 1 de 

setembro, que consagra a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP). Esta Lei 

vem restruturar as CPM, utilizando a experiência dos cerca de dez anos em que estiveram em 

funcionamento, passando a constituir-se como CPCJ, e visando um maior envolvimento local 

das instâncias comunitárias, mobilizando os seus recursos, na proteção às crianças e jovens, 

bem como no estudo, planeamento e desenvolvimento de ações e programas que visem afastar 

eventuais situações de perigo para os mesmos (Pimentel, 2012).  

As CPCJ são, nos termos do disposto na Lei n.º 147/99, de 1 de setembro (alterada 

pela Lei n.º 31/2003, de 22 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro), uma 

instituição oficial não judicial, que funciona a nível concelhio, baseando-se numa lógica de 

parceira local.  

Tem autonomia funcional que visa promover os direitos da criança e do jovem e 

prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, 

educação e desenvolvimento integral (artigo 12.º da LPCJP), deliberando com imparcialidade 

e independência.  

A CPCJ de Vila Nova de Poiares funciona no concelho de Vila Nova de Poiares, 

intervindo exclusivamente nas freguesias do concelho. 

Em 1993, a CPM de Vila Nova de Poiares foi instalada, pela Portaria n.º 1117/93, de 3 

de novembro. Surgiu como entidade autónoma que envolvia a comunidade local e estava 

enquadrada no Decreto–Lei n.º 189/91, de 17 de maio. 

Em 2001, com a entrada em vigor da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro (LPCJP), a 

Comissão de Vila Nova de Poiares foi reorganizada, pela Portaria n.º 1226 – BR/2000, de 30 

de dezembro, passando a designar-se de Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila 

Nova de Poiares, reforçando o papel que já anteriormente lhe era conferido pelo Decreto–Lei 

n.º 189/9, de 17 de maio. 

A CPCJ é uma única entidade, que funciona em modalidade alargada e restrita, isto é, 

Comissão Alargada e Comissão Restrita. 

A Comissão Alargada tem um papel importante quer na promoção dos direitos das 

crianças/jovens residentes no concelho quer na prevenção das situações de perigo que possam 
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afetar os mesmos. Neste sentido, são-lhe consagradas um conjunto alargado de competências, 

descritos no n.º 2 do artigo 18.º da LPCJP. 

Funciona em plenário ou por grupos de trabalho para assuntos específicos, reunindo 

com a periodicidade exigida pelo cumprimento das suas funções, no mínimo mensalmente (n.º 

1 e 2 do artigo 19.º da LPCJP). 

Relativamente à Comissão Restrita, compete-lhe a efetiva intervenção nas situações de 

perigo para as crianças ou jovens, bem como o trabalho e gestão dos processos de promoção e 

proteção, operando as diligências necessárias, e informando a comissão alargada sobre o 

trabalho desenvolvido.  

Funciona de forma permanente (n.º 1 do artigo 22.º da LPCJP), comportando funções 

específicas nas situações em que uma criança ou jovem esteja em situação ou contexto de 

perigo. O seu plenário reúne com periodicidade quinzenal e sempre que se verifique uma 

situação urgente, procedendo o respetivo diagnóstico e instrução do processo, decisão, 

acompanhamento e revisão da medida de promoção e proteção.  

A intervenção das CPCJ abrange crianças e jovens até aos 18 anos de idade ou, em 

casos excecionais, até aos 21 anos de idade (alínea a) do artigo 5.º da LPCJP), caso essa seja a 

vontade expressa e informada do jovem. Esta intervenção respeita um conjunto de princípios 

orientadores, os quais devem ser explicitados aos intervenientes do processo, de forma a que o 

seu consentimento prestado seja, de facto, esclarecido: interesse superior da criança e do 

jovem; privacidade; intervenção precoce; intervenção mínima; proporcionalidade e 

atualidade; responsabilidade parental; primado da continuidade das relações psicológicas 

profundas; prevalência na família; obrigatoriedade da informação; audição obrigatória e 

participação; e subsidiariedade (alíneas a) a k) do artigo 4.º da LPCJP).  

A intervenção acontece quando os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda 

de facto ponham em perigo a segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento, ou 

quando esse perigo resulte de ação ou omissão de terceiros ou da própria criança ou do jovem 

a que aqueles não se oponham de modo adequado a removê-lo (n.º 1 do artigo 3.º da LPCJP).   

A CPCJ deve intervir sempre que toma conhecimento de uma situação, onde o bem-

estar físico ou psicológico, desenvolvimento integral e sadio da criança e jovem esteja em 

risco, nomeadamente: negligência, abandono, maus tratos físicos e psicológicos, abuso sexual 

e emocional, absentismo escolar, mendicidade, trabalho infantil, condutas desviantes, uso de 

drogas/estupefacientes, uso e abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e exercício abusivo de 

autoridade. 



69 
 

Em situações de perigo a CPCJ, na sua modalidade restrita, analisa a situação, 

contactando ou ouvindo a criança ou jovem, com idade igual ou superior a 12 anos, bem 

como a respetiva família e promove o apoio dos serviços e instituições existentes na 

comunidade. A sua intervenção depende do consentimento expresso dos progenitores, do 

representante legal ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto (n.º 1 do artigo 9.º da LPCJP) 

e da não oposição da criança ou jovem com idade igual ou superior a 12 anos (n.º 1 do artigo 

10.º da LPCJP).  

A CPCJ elabora um acordo de promoção e proteção, adequado à situação em causa, 

definindo no quadro desse acordo as medidas necessárias a aplicar, com vista a afastar o 

perigo em que a criança ou jovem se encontra, de maneira a que sejam proporcionadas as 

condições necessárias que permitam proteger e promover o seu bem-estar no que respeita às 

questões de saúde, segurança, educação e desenvolvimento integral.  

 As CPCJ podem aplicar medidas de promoção e proteção, previstas no artigo 35º da 

LPCJP, numa perspetiva ecológica, na avaliação de situações de maus tratos que possam 

colocar a criança e jovem em perigo, sendo estas: apoio junto dos pais; apoio junto de outro 

familiar; confiança a pessoa idónea; e apoio para a autonomia de vida, sendo estas medidas 

sempre aplicadas no contexto natural de vida da criança ou jovem. As restantes medidas 

passam pelo acolhimento familiar e acolhimento residencial, sendo consideradas como em 

regime de colocação. Por último, a medida de confiança a pessoa selecionada para a adoção, a 

família de acolhimento ou a instituição com vista à adoção.  

A CPCJ de Vila Nova de Poiares funciona nos Paços do Concelho, localizados no 

Largo da República e dispõe de diversas formas de contacto, de maneira a facilitar a denúncia 

de situações de perigo que envolvam crianças e jovens até aos 18 anos.it da Comissão na 

Modalidade Al 

8.2.  Composição da CPCJ de Vila Nova de Poiares 

 A CPCJ de Vila Nova de Poiares é atualmente composta por 19 elementos, dos quais 

11 são os representantes das entidades indicadas no n.º 1 do artigo 17.º da LPCJP (Município, 

Segurança Social, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Forças de Segurança – 

Guarda Nacional Republicana, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que 

desenvolve, no concelho de Vila Nova de Poiares, respostas sociais de carácter não 

residencial, dirigidas a crianças, jovens e famílias, Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, IPSS que desenvolve, no concelho de Vila Nova de Poiares, respostas sociais de 

caráter residencial dirigidas a crianças e jovens, Associação de Pais e Encarregados de 

Educação, Associações ou outras organizações privadas que desenvolvam, no concelho de 
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Vila Nova de Poiares, atividades desportivas, culturais ou recreativas destinadas a crianças e 

jovens, e Instituto Português do Desporto e Juventude); 4 cidadãos eleitores designados pela 

assembleia municipal e 4 membros cooptados.  

Tabela 48 - Composição da CPCJ de Vila Nova de Poiares (2016) 

Nome Entidade Função 
Integração na 

CPCJ na 
modalidade 

Artur Jorge Baptista dos 
Santos 

Município de Vila Nova 
de Poiares 

Presidente da CPCJ Alargada e Restrita 

Zita Filomena dos Anjos 
Martins 

Elemento cooptado Secretária da CPCJ Alargada e Restrita 

Ana Margarida David 
Branquinho Africano 
Fernandes  

Segurança Social 
Representante Segurança 
Social  

Alargada e Restrita 

Paula Cristina Simões Santos Ministério da Saúde 
Representante do 
Ministério da Saúde 

Alargada e Restrita 

Maria da Luz Pereira 
Pedroso 

Ministério da Educação 
Representante do 
Ministério da Educação 

Alargada e Restrita 

Ana Cristina Tomás Elemento cooptado Elemento cooptado Alargada e Restrita 
Paulo Alexandre Marques 
Almeida 

Forças de Segurança - 
GNR 

Representante das Forças 
de Segurança  

Alargada 

Carla Sofia Monteiro 
Associação de 
Desenvolvimento 
Integrado de Poiares 

Representante das 
IPSS/ONG de carácter não 
institucional  

Alargada 

Cátia Figueiredo de Castro 
Fonseca  

Comunidade Juvenil 
Francisco de Assis 

Representante das 
IPSS/ONG de carácter 
institucional 

Alargada e Restrita 

Hugo Filipe Baptista dos 
Santos  

Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação do 
Agrupamento de Escolas 
de VNP 

Representante da 
Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 

Alargada 

Luís Paulo Pires Sousa 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros 
Voluntários de VNP 

Representante das 
associações desportivas, 
culturais e recreativas   

Alargada 

Ana Paula Pereira Candeias  
Instituto Português do 
Desporto e Juventude 

Representante das 
associações de jovens ou 
IPDJ 

Alargada 

Adília Maria Ramos Farinha  
Instituto do Emprego e 
Formação Profissional 

Representante do IEFP Alargada 

José Guilherme Henriques de 
Carvalho Feteira 

Pessoa designada pela 
Assembleia Municipal 

Pessoa designada pela 
Assembleia Municipal 

Alargada 

Carla Isabel Pedroso de Lima 
Pessoa designada pela 
Assembleia Municipal 

Pessoa designada pela 
Assembleia Municipal 

Alargada 

Patrícia Simões Pedroso de 
Lima  

Pessoa designada pela 
Assembleia Municipal 

Pessoa designada pela 
Assembleia Municipal 

Alargada 

Alzira Guiomar da Silva  
Pessoa designada pela 
Assembleia Municipal 

Pessoa designada pela 
Assembleia Municipal 

Alargada 

Lara Henriques de Oliveira Elemento cooptado Elemento cooptado Alargada e Restrita 

António Amado Ferreira 
Elemento cooptado 
(Agrupamento de 
Escolas) 

Elemento cooptado Alargada 

Susana Alexandra Santos 
Marques Pedroso 

Elemento cooptado 
(GNR)  

Elemento cooptado  Alargada e Restrita 
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A Comissão Restrita é atualmente (novembro 2017) composta por 7 membros que 

integram a Comissão Alargada, dos quais 4 são, por inerência, o representante do Município 

(exerce as funções de presidente da CPCJ), o representante da Segurança Social, o 

representante da Educação e da Saúde; 1 representante das IPSS (designado pela comissão 

alargada) e 3 cooptados.     

8.3.  Caracterização processual dos anos 2013 a 2015 

 
 

 

 

 

 

Figura 30 - Volume Processual 
Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 

Da análise da figura 30, constata-se que entre o ano 2013 e 2015 houve um aumento 

de entrada de processos (corresponde à soma dos processos transitados do ano anterior, dos 

processos instaurados no ano em avaliação e dos processos reabertos nesse mesmo ano). No 

que respeita à saída de processos ou arquivamento (corresponde ao total de processos findos 

no ano em avaliação. O valor é encontrado somando o número de processos arquivados 

liminarmente ao número de processos arquivados após o início da intervenção da CPCJ) 

verifica-se que não há muitas oscilações. Relativamente aos processos ativos no final do ano 

em avaliação e que transitaram para o ano seguinte (corresponde à diferença entre o número 

de processos entrados e findos no ano), verifica-se um aumento de processos de ano para ano.   

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 31 - Total de Entradas 
Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 
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 Conforme observado na figura 31, o ano em que se registou o número mais elevado de 

processos transitados foi em 2015, bem como de processos instaurados. Já no que respeita aos 

processos reabertos, verifica-se que o ano com maior número de processos reabertos foi em 

2014.  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 32 - Total de Saídas 
Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 

Da análise da figura 32, constata-se que o número de processos arquivados em fase 

preliminar teve um aumento ligeiro em 2015, passando de 17 processos para 19 processos. No 

que respeita aos processos arquivados em fase pós-preliminar, verifica-se uma diminuição de 

22 (2013) para 19 (2015).  

Pouco significativo é o número de processos enviados para outras CPCJ, que só em 

2014 é que registou 1 processo.  

 

8.4.  Remessa de processos de promoção e proteção ao Ministério Público 

 Para intervir a CPCJ tem de ter o consentimento expresso dos responsáveis legais pela 

criança/jovem e a não oposição da criança/jovem, quando maior de 12 anos. Quando uma 

destas situações não se verifica, a CPCJ fica sem legitimidade para atuar e o processo é 

cessado liminarmente e remetido ao Ministério Público.  

 A figura 33, regista 5 processos, entre 2013 e 2015, que foram remetidos ao Ministério 

Público por ausência de consentimento para intervenção e 1 processo em 2013 remetido para 

apensação a processo judicial.  

 Após ter sido prestado o consentimento pelos pais, representante legal ou pessoa que 

tenha a guarda de facto e verificando-se a não oposição da criança ou jovem com mais de 12 

anos, poderão ocorrer mudanças no processo que determinam a cessação da intervenção da 

CPCJ e a consequente remissão do processo para o Ministério Público. 
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Figura 33 - Processos Cessados Liminarmente 

Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 

   

 De acordo com a figura 34, o principal motivo de remissão de um processo para o 

Ministério Público (cessados não liminarmente) foi: em 2013 o não cumprimento reiterado do 

acordo de promoção e proteção, em 2014 a indisponibilidade de meios para aplicar /executar a 

medida e em 2015 a retirada de consentimento para a intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Figura 34 - Processos Cessados Não Liminarmente 
Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 

 

8.5. Problemáticas sinalizadas 
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bem-estar e desenvolvimento da criança (ECPCBEDC) foi a predominante seguindo-se a 

negligência (NEG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 35 - Problemáticas sinalizadas dos 0 aos 18 anos, de 2013 a 2015 
Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 

 

Registaram também números significativos as seguintes problemáticas: a 

criança/jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento 

(CJACABED), outras situações de perigo (OUTR), mau trato (MT) e situações de perigo em 

que esteja em causa o direito à educação (SPDE).  

 

 

Figura 36 - Problemáticas crianças dos 0 aos 5 anos, de 2013 a 2015 
Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares   

 

 De acordo a figura 36, a problemática dominante sinalizada no escalão etário dos 0 aos 

5 anos, no período em consideração, foi a ECPCBEDC e a NEG.   
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Figura 37 - Problemáticas crianças dos 6 aos 10 anos, de 2013 a 2015 

Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares   

 

No escalão etário dos 6 aos 10 anos, conforme se verifica na figura 37, também a 

ECPCBEDC e a NEG foram as problemáticas dominantes nos anos em análise. Refira-se, no 

entanto, a OUTR que também registou um número significativo.   

Figura 38 -  Problemáticas crianças dos 11 aos 14 anos, de 2013 a 2015 
Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares  

 
  

  No que respeita ao escalão etário dos 11 aos 14 anos, constata-se na figura 38, que a 

NEG foi a problemática que dominou seguindo-se a ECPCBEDC. 

 
Figura 39 - Problemáticas crianças dos 15 aos 18 anos, de 2013 a 2015 

Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 
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  Por último, no escalão etário dos 15 aos 18 anos, a CJACABED, a NEG e o MT são 

as problemáticas mais sinalizadas.  

  Considerando que as problemáticas sinalizadas se decompõem em várias situações 

de perigo, seguidamente será efetuado uma análise mais pormenorizada das mesmas. 

 

 
 

 

Figura 40 - ECPCBEDC 
Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 

 
 

Conforme se constata na figura 40, a violência doméstica é sem dúvida a problemática 

dominante dentro da ECPCBEDC.   

 

 

 

 

 

 
Figura 41 - Negligência 

Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 

 

Dentro da NEG, a problemática dominante é a negligência ao nível educativo, 

seguindo-se a falta de supervisão e acompanhamento familiar e negligência (indiferenciada). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42 - CJACABED 

Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 
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11

Mau trato psicológico ou indiferença
afetiva

Castigos não corporais que afetem o
bem-estar

Os comportamentos graves antissociais e/ou de indisciplina e outros comportamentos 

são a problemática predominante dentro da CJACABED, registando ambos o mesmo número.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 - Maus Tratos 
Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 

 

Dentro dos MT, constata-se, através do gráfico, que a problemática mais sinalizada é o 

mau trato físico.   

 

 

 
 

Figura 44 - MTPIA 

Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 

 

O mau trato psicológico ou indiferença afetiva e os castigos não corporais que afetem o 

bem-estar são as problemáticas sinalizadas dentro dos MTPIA. 

 

 

 

 

 

 
Figura 45 - SPDE 

Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 
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Dentro do SPDE a problemática dominante sinalizada é o absentismo escolar. 

 

8.6 . Entidades sinalizadoras 

Conforme se pode observar na figura 46, os estabelecimentos de ensino foram a entidade 

que mais sinalizou nos anos em estudo, seguindo-se a autoridade policial (GNR), a CPCJ e os 

pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46 - Entidades sinalizadoras de 2013 a 2015 

Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 
 

8.7 . Medidas de promoção e proteção aplicadas 

Da análise do gráfico, podemos concluir que a medida de promoção e proteção mais 

aplicada, em todos os escalões etários, é a de apoio junto dos pais, seguida da medida de 

apoio junto de outro familiar. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 47 - Medidas aplicadas por escalão etário 
Fonte: Relatórios operacionais da CPCJ de Vila Nova de Poiares 
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8.8 . Ações de prevenção desenvolvidas 

Em conformidade com o artigo 18.º da LPCJP, é competência da comissão alargada 

desenvolver ações de promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo para a 

criança e jovem. Neste sentido, a CPCJ de Vila Nova de Poiares, nos anos em estudo, 

organizou diversas atividades dirigidas não só às crianças/jovens e famílias em situação de 

alto risco como também à comunidade em geral, como por exemplo: seminários, ações de 

formação e informação no âmbito das temáticas dos maus tratos, violência doméstica, 

igualdade de género, parentalidade responsável e positiva, perigos da internet; atividades 

integradas no Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, comemorações de dias 

temáticos, ocupação de tempos livres nas férias letivas do verão.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



81 
 

PARTE II – AUTODIAGNÓSTICO 

1. ANÁLISE SWOT DA CPCJ 

Apesar desta parte do trabalho ter sido efetuado na fase inicial deste percurso, 

entendemos que por uma sequência lógica, o autodiagnóstico deve ser integrado a seguir ao 

diagnóstico local de infância e juventude, para facilitar a leitura e compreensão dos 

resultados. 

Recorremos à ferramenta de análise SWOT, como uma matriz fundamental para 

definir o plano estratégico. Assim, apresentamos os pontos forcas, fraquezas, oportunidade e 

ameaças. Esta metodologia ajuda a decidir o tipo de estratégia mais adequada a aplicar no 

território. 

Neste ponto ainda refletimos sobre “Quem somos?”, “Quem não somos?” e “Quem 

queremos ser?”. 

Esta reflexão permitiu inferir aspetos relevantes para definir o plano local de 

promoção e proteção, que apresentaremos na III parte deste trabalho. 

Forças 

 Diversidade das Instituições representadas na CPCJ e sua complementaridade. 

 Dimensão geográfica do Concelho, reduzida densidade populacional, 

proporcionadoras de conhecimento próximo da realidade. 

 Relação de proximidade dos Comissários. 

 Capacidade de conhecimento das situações sinalizadas à CPCJ de crianças e jovens 

(histórico e familiar). 

 Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade da Equipa da CPCJ. 

 Facilidade de articulação com os parceiros locais. 

 Formação Técnica dos membros para a proteção de crianças e jovens. 

 Experiência e disponibilidade dos Membros. 

 Vontade e dedicação dos Membros. 

 Facilidade de comunicação formal e não formal com as Entidades/Parceiros locais e 

não locais. 

 Conhecimento profundo da comunidade. 

 Conhecimento generalizado das famílias e/ou vizinhos. 
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 Instituições ativas na dinâmica social, potenciadora de trabalho em rede com a 

CPCJ. 

 Motivação profissional e pessoal. 

 Empenho total na resolução dos problemas dos casos sinalizados. 

 Reconhecimento das dificuldades na dinâmica da Comissão Alargada e adesão 

ao Projeto “Tecer a Prevenção.  

Oportunidades 

 Mudança de comportamentos / dinâmica da CPCJ. 

 Articulação próxima com a escola na sinalização e acompanhamento dos casos. 

 Ser uma CPCJ que envolve cada vez mais os seus Membros. 

 Ser uma CPCJ que sensibiliza e mobiliza parceiros.  

 Colaboração mais efetiva da CPCJ com as diferentes Entidades locais. 

 Maior divulgação junto da comunidade da importância da CPCJ na Defesa e 

Proteção das Crianças. 

 Implementação de projetos de Prevenção de forma estruturada. 

 Investir na criação de estratégias, envolvendo todos os Membros da CPCJ, no 

plano anual de ação. 

 Criar Programas de Prevenção de situações de risco/perigo. 

 Promover ações potenciadoras e estimuladoras da participação cívica da 

comunidade na sinalização e prevenção. 

 Investir na divulgação local sobre a temática dos direitos da Criança. 

 Potenciar a coesão e as competências do trabalho em equipa. 

 Maior envolvimento de Entidades e Empresas numa ótica de responsabilidade 

social, ao nível interno e ao nível externo da CPCJ. 

 Construir dinâmicas que promovam o desenvolvimento pessoal e social de 

crianças e jovens.  

 Aprendizagem coletiva e partilhada como uma melhoria do património pessoal, 

social e intelectual de cada Instituição. 

 Desenvolver processos de monitorização com vista a um trabalho mais eficaz e 

eficiente. 

 Desenvolver trabalho específico potenciador de fatores de proteção e diminuidor 

dos de risco e de perigo. 



83 
 

 Contribuir para uma rede social efetiva. 

 Integração de novos elementos que constituam uma CPCJ mais renovada, ativa e 

participativa. 

 Desenvolvimento de Ações de Formação para todos os membros. 

 Envolvimento efetivo dos parceiros. 

 Meio pequeno pode facilitar a formalidade necessária no processo. 

Fraquezas 

 Pouco conhecimento da População em geral sobre a existência e atuação da 

CPCJ. 

 Ocultação e omissão de casos por parte de familiares, das vítimas, população 

vizinha e profissionais de instituições e entidades.  

 Falta de uma rede de apoio social que responda, no imediato, a problemáticas 

urgentes e emergentes. 

 Falta de respostas para acompanhamento dos jovens, nomeadamente ao nível 

educativo e da saúde mental. 

 Sobrecarga dos elementos da Restrita. 

 Falta de técnico de Psicologia na CPCJ. 

 Fraco envolvimento das famílias nas atividades propostas 

 Insuficiente formação a todos os elementos da CPCJ (Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo). 

 Fraca cultura de igualdade de género e de combate à violência doméstica. 

 Pouco conhecimento e receio da população em fazer uma sinalização ou 

denúncia. 

 Receios de julgamentos ou juízos sobre práticas da CPCJ. 

 Insuficiente formação específica e especializada no âmbito da atuação da CPCJ 

que permita melhores desempenhos e entendimentos. 

 Insuficiente articulação entre as entidades e parceiros quanto a programas e 

projetos no âmbito preventivo. 

 Instituições ainda reservadas no trabalho que realizam. 

 População com baixos níveis académicos e sociais e com dificuldade em 

compreender as responsabilidades parentais. 

 Proximidade com a população-alvo que pode comprometer a isenção na tomada 

de decisão. 



84 
 

 Falta de recursos humanos para acompanhamento das famílias destruturadas e 

sem projetos de vida. 

 Não existência de uma equipa multidisciplinar fixa. 

 Meio pequeno que pode comprometer alguma formalidade necessária no 

Processo. 

Ameaças 

 Famílias com consanguinidade. 

 Falta de informação por parte de algumas Instituições e da comunidade 

relativamente às funções e composição da CPCJ. 

 Falta de informação por parte de algumas Instituições relativamente à sua 

participação e responsabilidade em matéria de Infância e Juventude. 

 Dificuldade de comunicação/articulação entre parceiros locais. 

 Dificuldade de colaboração das famílias com a CPCJ. 

 Conhecimento da realidade do Concelho como "inibidor" da ação-existência de 

preconceitos. 

 Insuficiente iniciativa dos Membros da CPCJ na dinamização de atividades e 

projetos de prevenção. 

 Pouco tempo disponível dos Membros da CPCJ. 

 Desconfianças, medos e receios no trabalho em conjunto. 

 Desmotivação face ao não envolvimento permanente. 

 Falta de recursos que possam ajudar a sustentar projetos. 

 Falta de recursos para a execução das Medidas aplicadas pela CPCJ, na 

comunidade. 

 Falta de estratégias eficazes para promover o envolvimento dos jovens e dos 

adultos nas atividades e programas dinamizados. 

Quem somos? 

 Uma entidade constituída por profissionais e agentes da comunidade 

empenhados na Proteção das Crianças e Jovens do Concelho. 

 Uma equipa de trabalho interdisciplinar, pró-ativa e em constante aprendizagem. 

 Uma equipa que coloca em primeiro lugar o desenvolvimento integral das 

crianças e jovens do Concelho. 
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 Uma CPCJ constituída por Elementos, com vontade de implementar 

metodologias que obtenham sucesso na área da Infância e da Juventude. 

 Uma equipa que representa a comunidade através das Instituições e Cooptados 

para a CPCJ. 

 Uma CPCJ responsável, com atuação célere em situações de perigo. 

 Uma equipa motivada, dinâmica, empreendedora e disponível. 

 Uma entidade oficial que contribui e promove a prevenção de situações de risco 

e perigo de crianças e jovens. 

 Uma entidade que se constitui como uma força que funciona como fator de 

proteção das crianças e jovens. 

Quem não somos? 

 Uma entidade de 1.ª linha na proteção infanto-juvenil quando existe risco e 

perigo. 

 Uma CPCJ ausente e desorganizada. 

 Uma Entidade que retira crianças aos pais e do seu meio sem atender aos seus 

interesses e necessidades. 

 Reconhecidos suficientemente na comunidade. 

 Uma equipa desistente, despreocupada e incompetente. 

 Polícias. 

 Tribunais. 

 Substitutos dos pais, das famílias e dos representantes legais. 

 Um grupo com Membros de costas voltadas uns para os outros. 

 " Um faz de conta que existimos!" 

 “Mágicos ou Super-Heróis". 

 O Serviço Social local. 

Quem queremos ser? 

 Agentes facilitadores da Proteção das Crianças. 

 Uma CPCJ em que todos se responsabilizam ativamente no que diz respeito às 

questões em matéria de Infância e Juventude. 

 Uma CPCJ mais pró-ativa, dinâmica e conhecida da comunidade. 

 Uma CPCJ que previna e proteja de forma eficaz e efetiva. 
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 Uma CPCJ vista e reconhecida pela Missão de promoção dos direitos e proteção 

das crianças e jovens. 

 Uma CPCJ que contribua para o desenvolvimento positivo das crianças e jovens, 

através da dinamização de programas no âmbito da promoção, prevenção e 

intervenção
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PARTE III - PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO 

1. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EIXOS DE INTERVENÇÃO 

Após o diagnóstico local sobre a Infância e Juventude, apresentado na I e na II 

parte, identificaram-se e priorizaram-se as problemáticas com maior relevância no 

concelho de Vila Nova de Poiares e os respetivos eixos, para a definição do plano 

estratégico. 

 

Figura 48 - Problemáticas e Eixos Prioritários de Intervenção 

 

Na figura 48 podemos verificar que foram priorizadas três com a designação de 

Parentalidade/ família/ negligência, Violência doméstica e familiar, Desajustamento 

entre as necessidades formativas e educativas das crianças e dos jovens  e as respostas 

formativa e educativas do concelho.  

Para cada uma das problemáticas foram também, definidos eixos, tal como se 

indica na figura 49. Sendo que para a problemática 1, definimos o Eixo I - Capacitação 

na área da parentalidade positiva; para o Eixo II – Envolvimento e participação parental; 
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para a 2, o Eixo I - Prevenção da Violência Doméstica e o Eixo II - Segurança, Proteção 

e Encaminhamento de Vítimas e outras pessoas em risco de Violência Doméstica e 

Familiar; e para a 3, o Eixo I Promoção de percursos de sucesso educativo em contexto 

escolar e o Eixo II - A Família/ Escola/ Comunidade como elemento protetor. 
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2. PARENTALIDADE/ FAMÍLIA/ NEGLIGÊNCIA 

“Os filhos não precisam de pais extraordinários, mas de seres humanos que falem a sua 
linguagem e sejam capazes de penetrar no seu coração.” (AugustCury) 

 

2.1.  Parentalidade 

Os adultos de referência de uma criança são aqueles que convivem com ela no 

dia-a-dia e estabelecem os vínculos afetivos mais próximos durante os seus primeiros 

anos de vida. 

São responsáveis por cuidar, estimular, educar, amar, impor limites, fortalecer a 

autonomia e preparar a criança para os desafios e oportunidades da vida presente e 

adulta. 

Normalmente espera-se que os pais biológicos sejam os responsáveis por 

facilitar o desenvolvimento de seus filhos nos níveis físico, psicológico e social, 

entretanto a parentalidade pode ser desempenhada por outros adultos que sejam 

responsáveis pela criança. 

É importante que os pais entendam que devem manter a comunicação com os 

seus filhos adolescentes, e que esta não passa apenas por repreendê-los pelas suas ações 

ou avisá-los dos perigos ou ameaças que o mundo traz. Comunicar pressupõe uma 

partilha de ideias e valores, sem julgamentos ou juízos de valor. E isso terá de se aplicar 

às duas partes, filhos e pais, com o papel da negociação responsável a constituir uma 

estratégia parental a ter em consideração. A parentalidade varia de acordo com cada 

cultura, etnia, religião, crenças.  

Aspetos positivos e negativos 

As políticas públicas e os profissionais que atuam diretamente com as crianças 

na primeira infância e suas famílias têm uma participação importante no apoio para a 

construção de relações parentais promotoras do desenvolvimento na primeira infância. 

Práticas parentais positivas 

Expressar carinho, afetividade, brincar, estar atento e responder aos sinais e 

necessidades da criança, cuidar, transmitir pelo exemplo valores como honestidade, 

compaixão, generosidade, empatia, elogiar a criança, disciplina baseada no diálogo 

horizontal e respeitoso. 
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Práticas parentais negativas 

Maus tratos físicos ou psicológicos, falta de disciplina, controle excessivo, 

excesso de críticas, ausência de elogios, ausência de cuidado, carinho, negligência e 

permissividade excessiva. 

 

2.2 .  Família 

As Famílias como agregações sociais, ao longo dos tempos assumem ou 

renunciam funções de proteção e socialização dos seus membros, como resposta às 

necessidades da sociedade pertencente. Nesta perspetiva, as funções da família regem-se 

por dois objetivos, sendo um de nível interno, como a proteção psicossocial dos 

membros e o outro de nível externo, como a acomodação a uma cultura e sua 

transmissão.  

Em todas as famílias, independentemente da sociedade, cada membro ocupa 

determinada posição ou tem determinado estatuto, como por exemplo, marido, mulher, 

filho ou irmão, sendo orientados por papéis. 

Papéis estes, que não são mais do que “as expetativas de comportamento, de 

obrigações e de direitos que estão associados a uma dada posição na família ou no 

grupo social”. 

Considerando os papéis fundamentais desempenhados pelos adultos na família, 

estes podem revelar-se com as características seguintes: 

 “Socialização da Criança”, relacionado com as atividades contribuintes para o 

desenvolvimento das capacidades mentais e sociais da criança; 

 “Cuidados às Crianças”, tanto físicos como emocionais, perspetivando o seu 

desenvolvimento saudável. 

Neste sentido, podemos dizer que encontramos diversas famílias 

desestruturadas, em que é difícil encontrar condições adequadas para o desenvolvimento 

e estabilidade das crianças e jovens, perdendo-se o conceito “Família” e o seu lugar na 

sociedade. 

Na maior parte dos casos, estas famílias geram indivíduos inseguros, carentes de 

valores, de afeto, prejudicados socialmente, sem força de atuação na própria vida e 

também no convívio social. 
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Podendo ser agravado com o baixo rendimento económico, privadas de alguns 

recursos face às necessidades escolares, não conseguindo satisfazer as prioridades 

necessárias e básicas. 

A existência, dentro do seio familiar, de discussões, zangas, separações e 

relações dilaceradas, atitudes, comportamentos e reações agressivas, em que se coloca a 

culpa sempre no outro ou em outras pessoas, onde os filhos estão expostos a estes 

distúrbios, são prejudiciais pois as crianças e jovens não sabem a quem pedir ajuda, a 

quem se referenciar e vincular, tornando-se inseguros quanto ao seu comportamento e 

atitudes. Essas situações podem originar vários distúrbios, entre eles: depressão, stress, 

ansiedade, nervosismo, baixa auto estima, insegurança, entre outros. 

2.3 . Negligência 

A negligência é uma forma de maus tratos em que o prestador de cuidados à 

criança se mostra continuamente incapaz de prestar os cuidados e a proteção necessários 

ao seu normal desenvolvimento. A negligência pode incluir a falta de cuidados 

essenciais e necessários ao bem-estar da criança, tais como alimentação adequada, 

higiene, vestuário, cuidados médicos, afeto, atenção, vigilância, educação, segurança e 

supervisão. 

A negligência tal como outras formas de abuso, causa prejuízos graves à criança 

e jovem, de natureza física e emocional, podendo constituir, diariamente, causa de 

morte de algumas crianças e jovens em todo o mundo. 

A negligência parental continua a ser um dos fatores que mais contribuem para a 

abertura de processos de promoção e proteção a favor das crianças e jovens, atingindo 

todos os grupos sociais.  

A negligência pressupõe que a criança e jovem ao ser privada das suas condições 

básicas, como a alimentação, a educação, a saúde, o afeto e a atenção, pode tornar-se 

um problema grave ao seu desenvolvimento e bem-estar. 

Podemos definir a negligência como a omissão de todo e quaisquer cuidados 

básicos, como a habitação, alimentação, higiene, vestuário, acompanhamento da saúde 

física, acompanhamento no âmbito escolar e no desenvolvimento da criança e jovem. 

Algumas das consequências poderão ser a má nutrição, atraso de crescimento, 

aumento da suscetibilidade a doenças infeciosas e a acidentes, por vezes fatais, como 

quedas, queimaduras, envenenamento, afogamento, etc. 
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Emocionalmente pode ter consequências como inseguranças, baixa auto estima, 

depressão, dificuldades de aprendizagem, consumo de álcool e drogas, risco de suicídio, 

agressividade, comportamentos destrutivos (automutilação).  

Poderá interferir na aquisição de conhecimentos básicos, levar ao abandono 

escolar e à marginalidade e diminui as hipóteses de sucesso educativo, profissional e de 

integração social. 

Muitas vezes é difícil trabalhar com as famílias, pelas suas dinâmicas muito 

vinculadas, pelas dificuldades de abertura ao outro, ou ainda pelo simples facto de elas 

próprias não se considerarem famílias negligentes. Por vezes, não têm consciência que o 

que fazem, ou não fazem, é algo que prejudica gravemente o desenvolvimento das 

crianças e jovens. 

Nos anos em análise (2013, 2014 e 2015) a Negligência Parental é a 2.ª 

(segunda) problemática mais sinalizada que motiva a abertura de processos de 

promoção e proteção, atingindo todos grupos sociais, nomeadamente a falta de 

supervisão e acompanhamento familiar.  

Quanto aos fatores de risco e proteção foram identificados e podem ser 

constatados na tabela 49. 

Na sequência da identificação dos fatores de risco e de proteção, definimos um 

plano estratégico para cada eixo. Para facilitar a leitura, optámos pela apresentação em 

grelha. Assim, para a problemática Parentalidade/ Família/ Negligência, no Eixo I 

Capacitação na área da parentalidade positiva  temos na tabela 50 e  para o Eixo II  

Envolvimento e participação parental a tabela 51,  onde apresentamos as estratégias a 

implementar na comunidade. 
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Tabela 49 - Fatores de risco e proteção da problemática “Parentalidade/ Família/ Negligência”. 

Problemática Parentalidade/ Família/ Negligência 
Fatores de Risco/Perigo Fatores Protetores 

 Vulnerabilidade afetiva e financeira 
de progenitores (especialmente 
mães); 

 Cultura de não promoção da 
autonomia e de responsabilidade 
parental; 

 Respostas de formação parental não 
sistemáticas e contínuas; 

 Ausência de apoio psicológico 
gratuito, alargado e contínuo; 

 Consumo abusivo de álcool  
 Conhecimento inadequado de 

técnicos face a algumas temáticas da 
Infância e Juventude 

 Conhecimento inadequado de 
técnicos face ao seu papel a nível do 
sistema da proteção de crianças e 
jovens   

 Dificuldades de orientação parental 
face a desafios complexos  

 Dificuldades na priorização de 
necessidades familiares 

 Dificuldades na conjugação de 
horários de trabalho com as 
necessidades das crianças e jovens 

 Desajustamento da rede de 
transporte ao nível concelhio 
intermunicipal face às necessidades 

 Inexistência de resposta local do 
Serviço Nacional de Saúde na área 
da Saúde mental para crianças, 
jovens e famílias 

 Estilo parental permissivo 
 Fraca participação da família na 

vida escolar das crianças e jovens  
 Dependência das TIC e suas 

consequências na saúde e 
desenvolvimento das crianças e 
jovens 

 Indisciplina e diferentes expressões 
de violência com origem na 
negligência, na falta de regras de 
conduta, no défice de autoridade 
parental e de valores sociais 

 Ausência de um modelo positivo 
dos pais/cuidadores/profissionais de 
acolhimento 

 

 CPCJ: Atuação interventiva da na Promoção dos 
direitos e proteção das crianças e jovens  

 GNR: Atuação da Escola Segura; Atuação 
colaborativa célere na resolução dos problemas; 
garante da proteção das crianças e jovens em 
situações de elevada conflitualidade parental; 
ações de sensibilização 

 IPSS: Assegurar respostas sociais diversas 
(creches, ATL, casa de acolhimento); Atuação 
colaborativa e célere; RLIS 

 Centro de Saúde: Entidade sinalizadora; Consulta 
infantil e juvenil cumprimento de acordo com o 
Plano Nacional de Saúde Infantil; Cumprimento 
do Plano de vacinação; Atuação colaborativa 
célere; Intervenção preventiva com diferentes 
entidades do concelho; existência de equipa 
SNIPI 

 Escola: Entidade sinalizadora; Atuação 
colaborativa e célere; Projeto preventivo comum 
com a Saúde desde 2006; abertura à intervenção 
de outras entidades; Programa de Educação para a 
Saúde (desde o pré-escolar até ao 12.º 
ano);atenção cuidada do pessoal não docente as 
crianças e jovens 

 Associações recreativas, desportivas e culturais: 
Respostas variadas às crianças, jovens e famílias 

 Câmara Municipal: Respostas de campos de 
férias para crianças e jovens; Transportes, livros e 
materiais escolares; Alimentação; AAAF; Projeto 
EPIS; Incentivo à natalidade; Cheque bebé; 
ocupação protocolada de crianças e jovens em 
situações de processo disciplinar, absentismo, 
abandono escolar e promoção do sucesso escolar 

 Segurança Social: Atuação colaborativa célere 
(RSI; NLI) 

 AHBVVNP: Escola de Infantes e Cadetes; 
transporte de crianças e jovens e famílias; 
ocupação protocolada de crianças e jovens em 
situações de processo disciplinar, absentismo, 
abandono escolar e promoção do sucesso escolar 

 Conhecimento próximo das famílias pela 
comunidade (meio pequeno) 

 Rede social formal e informal densa e atuante 

 



94 
 

Tabela 50 - Eixo I - Capacitação na área da parentalidade positiva – Problemática Parentalidade/ Família/ Negligência 
Problemas identificados: Parentalidade/ Família/ Negligência 
Eixo I: Capacitação na área da parentalidade positiva 
Objetivo Geral: Proporcionar estratégias para uma parentalidade positiva 

Objetivos Grupo alvo Ações Resultados 
esperados 

Indicadores de 
avaliação 

Responsáveis Calendarização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sensibilizar e informar 
famílias/cuidadores e agentes 
da comunidade na área da 
parentalidade positiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Famílias e 
cuidadores 

- Elaboração de panfletos e 
cartazes sobre parentalidade 
positiva (a) 
 
- Distribuição de material 
informativo  
 
- Aplicação de inquérito sobre 
práticas parentais positivas 
 
- Ações de formação e 
sensibilização na área da 
parentalidade positiva 
 
- Formação em Suporte Básico 
de Vida e Emergências 
Pediátricas 
 
- Formação em Sistemas de 
transporte e retenção de 
crianças em veículos  
 
- Formação sobre 
procedimentos 
adequados/riscos na 
mobilidade e viagens com 
crianças e jovens 
 
- Comemoração do Mês da 
Prevenção dos Maus Tratos 

-Consciencialização 
da importância da 
parentalidade 
positiva para o 
desenvolvimento e 
bem-estar da criança 
e jovem 
 
- Adesão das 
famílias/cuidadores 
às ações propostas  
 
- Melhoria das 
práticas parentais em 
situações de rotina e 
de emergência 
 
- Melhoria na 
segurança ao nível 
do transporte de 
crianças e jovens  
 
- Melhoria nos 
procedimentos 
inerentes à 
mobilidade de 
crianças e jovens  
- Aquisição das 
competências  
parentais positivas 

- Grau de satisfação 
dos participantes 
- N.º de 
participantes  
- Diminuição das 
sinalizações por 
negligência 
parental, nos 
diferentes serviços 
- Nº de pais / 
cuidadores com 
formação em 
competências 
parentais 
- Grau de 
cumprimentos dos 
APP’s no âmbito da 
parentalidade 
positiva  
- Diminuição do 
número de 
ocorrências devido 
ao incumprimento 
das regras de 
segurança de 
transporte de 
crianças e jovens  

- Centro de Saúde 
- CPCJ 
- Agrupamento de 
Escolas 
- Rede Local de 
Intervenção Social 
(ADIP) 
- Segurança Social 
- AHBVVNP 
- GNR 

- 1 ação anual (a) 
 
 
 
- 3 ações anuais 
 
 
 
- 1 ação anuais 
 
 
 
- 2 ações anuais 
 
 
 
- 2 ações anuais 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
- 1 ação anual 
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- Capacitar 
famílias/cuidadores e agentes 
da comunidade na área da 
parentalidade positiva 

(Campanha do Laço Azul) 
 
- Implementação do projeto 
“Anos Incríveis” 
 
- Aulas de preparação para o 
parto e pós-parto 

- Adesão dos pais e 
cuidadores ao 
projeto / ações 
- Satisfação dos pais 
/ cuidadores 

 
 
- 1 ação bienal 
 
 
 
- 2 ações anuais 

- Comunidade 

- Elaboração de material 
informativo (e.g., folhetos, 
vídeos, cartazes) sobre os 
recursos da comunidade no 
âmbito da proteção à Infância 
e Juventude 
 
- Divulgação do material 
informativo no âmbito 
formativo e socioeducativo 
 
- Formação em Suporte Básico 
de Vida e Emergências 
Pediátricas 
 
- Formação em Sistemas de 
transporte e retenção de 
crianças em veículos  
 
- Formação sobre 
procedimentos 
adequados/riscos na 
mobilidade e viagens com 
crianças e jovens 

- Maior 
conhecimento das 
respostas 
comunitárias ao 
nível da infância e 
juventude 
- Consciencialização 
da sinalização como 
forma de proteção 
das crianças e jovens 
- Melhoria das 
práticas parentais em 
situações de rotina e 
de emergência 
- Melhoria na 
segurança ao nível 
do transporte de 
crianças e jovens  
- Melhoria nos 
procedimentos 
inerentes à 
mobilidade de 
crianças e jovens 

- N.º material 
produzido 
- N.º material  
divulgado 
- Nº de publicações, 
Likes, visualizações 
e partilhas da 
Página “Facebook” 
CPCJ de Vila Nova 
de Poiares 
- N.º de 
sinalizações por 
parte da 
comunidade 
- Diminuição do 
número de 
ocorrências devido 
ao incumprimento 
das regras de 
segurança de 
transporte de 
crianças e jovens 

- CPCJ 
- Município 
Saúde 
Ag. Escolas 
GNR 
IPSS’s 
Bombeiros 
Seg. Social 
Associação de 
Pais e E.E. 
IPDJ 
IEFP 

 
- 1 ação anual  
 
 
 
 
 
- 2 ações anuais 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
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Tabela 51- Eixo II - Envolvimento e participação parental - Problemática Parentalidade/Família/Negligência 
Problemas identificados: Parentalidade/Família/Negligência 
Eixo II: Envolvimento e participação parental  
Objetivo Geral: Promover o envolvimento e a participação parental na Escola 

Objetivos específicos Grupo alvo Ações Resultados esperados Indicadores de 
avaliação 

Responsáveis Calendarização 

- Identificar e dar resposta 
aos fatores de risco e de 
perigo inerentes à 
negligência para 
minimização dos mesmos 

- Famílias, 
cuidadores, 
educadores e 
rede familiar 

- Realização de ações de 
sensibilização e dinâmicas com 
cuidadores/educadores/rede familiar. 
 
- Realização de ações de 
sensibilização para a sinalização e 
encaminhamento/ acompanhamento 
em especial quando há problemas 
mentais e/ou outros associados a 
consumos, potenciadores da 
negligência 

Diminuição das situações 
de negligência parental 
- Maior capacitação das 
famílias/cuidadores 
- Maior suporte familiar 
às crianças e jovens  
- Maior suporte à 
família/cuidadores 
- Maior capacitação na 
aceitação da intervenção 
técnica pelas 
famílias/cuidadores 

- N.º de ações 
realizadas 
- N.º de participantes 
- Rácio de 
autorização/adesão 
de intervenção VS 
não autorização 

 
- CPCJ 
- Saúde 
- CRI 
- GNR 
- Escola 
- Município 
- Segurança 
Social 
- RLIS 

- 1 ação anual 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 ação anual 

 
 
 
 
 
- Disponibilizar respostas 
especializadas no âmbito 
da infância e Juventude 

Técnicos das 
entidades 
com 
competência 
em matéria 
em infância e 
juventude 

- Avaliação sistemática das famílias 
acompanhadas por problemas 
associados à negligência através de 
instrumentos de avaliação. 
 
- Sensibilização junto das entidades 
competentes para a necessidade de 
contratualização de técnicos da área 
(e.g., Psicologia; Ciências da 
Educação; Educação Social; outros) 
 
- Criação e manutenção de protocolo 
de colaboração entre a CPCJ, os 
serviços municipais e o CHUC, 
incluindo Pedopsiquiatria, e outras 
entidades de interesse  

- Aumentar o 
conhecimento técnico 
sobre a caracterização 
desta problemática nas 
famílias-alvo 
-Reforço de respostas 
promotoras de uma 
parentalidade protetora  
- Celebração de 
protocolos de 
colaboração  

- N.º de Famílias 
avaliadas 
- N.º de ações; 
- N.º de 
participantes; 
- N.º de 
contratualizações; 
- N.º de reuniões 
realizadas para 
análise de casos; 
- N.º procedimentos 
implementados 
- Nº de protocolos 

- CPCJ 
- Segurança 
Social 
- Ag. Escolas 
- Saúde 
- CM 
- CHUC 
- Outras 
entidades de 
interesse 

 - 1 ação anual 
 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
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- Assegurar vaga em 
creche para crianças 
devidamente identificadas 
pela CPCJ ou por outra 
entidade competente, 
como fator de proteção, 
alargando o horário de 
cobertura, 
particularmente em 
situação de trabalho por 
turnos, em que não 
existam alternativas 
familiares 
 
- Garantir total cobertura 
de alargamento de 
horários na escola ou 
outros locais e a 
disponibilização das IPSS 
de vagas sociais de 
acordo com a capacidade 
económica do agregado 
familiar 
 
- Potenciar as respostas 
adequadas das 
instituições parceiras para 
combate a situações de 
vulnerabilidade na 
infância e juventude 

 
 
 
- Crianças, 
jovens e 
família, ao 
nível das 
respostas 
sociais 
adaptadas às 
suas 
necessidades 
concretas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Instituições 
parceiras 
locais 

- Recomendação pelo MP às 
entidades concelhias da importância 
da proteção das crianças em situação 
de maior vulnerabilidade familiar 
(e.g., horários de creche e ATL’s); 
 
- Reforço junto das IPSS´s, 
Associações, Segurança Social e do 
IEFP da importância da celebração de 
acordos de cooperação adequados às 
reais necessidades familiares (e.g., 
adaptação de horários, apoios); 
 
 
 
- Sensibilização junto das entidades 
da necessidade de proteção das 
crianças em contexto familiar com 
situação de desemprego, doença 
mental, cidadão portador de 
deficiência, ou outras 
vulnerabilidades sociais. 

- Concretização das 
recomendações por parte 
do MP; 
- Garantir a integração 
em creche; 
- Garantir resposta de 
ATL após horário escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Garantir resposta de 
ATL após horário escolar 

- N.º de ações 
realizadas; 
- N.º de 
participantes;  
- N.º de parcerias 
estabelecidas; 
- N.º de acordos de 
cooperação 
adaptados; 
- N.º de entidades 
aderentes ao 
alargamento 
/adaptação de 
horário; 
- N.º de vagas 
solicitadas pela 
CPCJ ou por outras 
entidades 
competentes; 
- N.º de vagas 
pretendidas/ n.º de 
vagas atendidas; 
- N.º de vagas 
disponibilizadas 
pelas entidades 
- Nº de crianças em 
lista de espera 
creche 

-  CPCJ 
- MP 
- IPSS’s do 
Concelho 
- CM 
- Segurança 
Social 
- Escolas 
- Saúde 

- 1 ação bienal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 ação bienal 
 
 
 
 
 
 
- 1 ação bienal 
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3. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

“… a violência contra as mulheres e crianças foi considerada o 
maior crime contra a Humanidade, tendo mais vítimas do que qualquer guerra  

mundial” (Martins apud Pais, 1998). 
 

Uma das problemáticas identificadas na análise diagnóstica do Projeto Tecer a 

Prevenção do concelho de Vila Nova de Poiares é a da violência doméstica e familiar. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência é o “uso 

intencional da força física ou do poder, sob a forma de ato ou de ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo da comunidade, que cause ou tenha 

muitas possibilidades de causar lesões, morte, danos psicológicos, perturbações do 

desenvolvimento ou privação”. (Krug et.al 2002). 

Tipificada no Código Penal Português (DL nº 48/95, de 15/03, na versão mais 

atualizada dada pela Lei nº 8/2017, de 03/03), no seu artigo 152.º, a violência doméstica 

assume-se como criminalização autónoma, através da qual se pretende proteger a pessoa 

individual, a sua dignidade, podendo dizer-se, com Taipa de Carvalho, que “o bem 

jurídico protegido é a saúde – bem jurídico complexo, que abrange a saúde física, 

psíquica e mental, e bem jurídico este que pode ser afetado por toda a multiplicidade de 

comportamentos”. 

Trata-se, conforme o descrito naquele dispositivo legal, de qualquer 

comportamento de alguém que, “de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos 

ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais: 

 Ao cônjuge ou ex-cônjuge; 

 A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou 

tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos 

cônjuges, ainda que sem coabitação; 

 A progenitora de descendente comum em 1.º grau; ou 

 A pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, 

deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, que com ele 

coabite”. 

A punição prevista é de “pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave 

lhe não couber por força de outra disposição legal.”. Esta pena poderá, no entanto, ser 

agravada, se tais atos forem praticados no domicílio da vítima ou no domicílio comum, 

contra crianças ou na presença de crianças. A agravação dos mínimos e máximos da 



100 
 

pena é igualmente aplicável quando, dos comportamentos resultem para a vítima lesões 

graves ou morte. 

De realçar ainda a previsão legal da aplicação de penas acessórias às/aos agentes 

criminais, em especial no crime de violência doméstica, como sejam as de proibição de 

contacto com a vítima (deverá incluir o afastamento da residência ou do local de 

trabalho desta e o seu cumprimento deve ser fiscalizado por meios técnicos de controlo 

à distância) e de proibição de uso e porte de armas, e de obrigação de frequência de 

programas específicos de prevenção da violência doméstica. 

Por fim, será de referir com especial relevo, o disposto no nº 6 do art. 152º do 

Código Processo Penal, prevendo-se que “quem for condenado por crime previsto neste 

artigo pode, atenta a concreta gravidade do facto e a sua conexão com a função exercida 

pelo agente, ser inibido do exercício do poder paternal, da tutela ou da curatela por um 

período de um a dez anos”. 

No que respeita à violência doméstica, deveremos considerar qualquer 

comportamento utilizado num relacionamento, por uma das partes, com o intuito de 

controlar a outra. As pessoas envolvidas podem ser casadas, viver juntas ou separadas, 

namorar, viver em união de facto, e ser do mesmo sexo ou não, e apresentar diferentes 

níveis etários, estatutos socioeconómicos ou académicos, serem de diferentes grupos 

étnicos e religiosos. Todas as pessoas podem ser vítimas de violência doméstica. 

No que concerne a violência doméstica, corroboramos os considerandos da 

APAV, de que se considera Violência Doméstica qualquer ação entre pessoas que inflija 

sofrimento Físico, Sexual, Psicológico e/ou Económico. 

É um fenómeno bastante complexo e composto por diversos fatores, de âmbito 

social, cultural, psicológico, ideológico, económico, entre outros (Costa, 2003). 

Partindo desta definição conceptual podemos ainda distinguir a Violência 

Doméstica entre: 

 violência doméstica em sentido estrito (os atos que comportam maus tratos 

físicos; maus tratos psíquicos; ameaça; coação; injúrias; difamação e crimes 

sexuais); 

 violência doméstica em sentido lato que inclui outros crimes em contacto 

doméstico [violação de domicílio ou perturbação da vida privada; devassa da 

vida privada (imagens; conversas telefónicas; emails; revelar segredos e factos 

privados; entre outros. violação de correspondência ou de telecomunicações; 
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violência sexual; subtração de menor; violação da obrigação de alimentos; 

homicídio: tentado/consumado; dano; furto e roubo)]. 

Podemos referir que a Violência Doméstica apresenta diferentes tipos de abuso, de 

acordo com a APAV, como é o caso de: 

 violência emocional: qualquer comportamento do(a) companheiro(a) que visa 

fazer o outro sentir medo ou inútil. Usualmente inclui comportamentos como: 

ameaçar os filhos; magoar os animais de estimação; humilhar o outro na 

presença de amigos, familiares ou em público, entre outros. 

 violência social: qualquer comportamento que intenta controlar a vida social 

do(a) companheiro(a), através de, por exemplo, impedir que este(a) visite 

familiares ou amigos, cortar o telefone ou controlar as chamadas e as contas 

telefónicas, trancar o outro em casa. 

 violência física: qualquer forma de violência física que um agressor(a) inflige ao 

companheiro(a). Pode traduzir-se em comportamentos como: esmurrar, 

pontapear, estrangular, queimar, induzir ou impedir que o(a) companheiro(a) 

obtenha medicação ou tratamentos. 

 violência sexual: qualquer comportamento em que o(a) companheiro(a) força o 

outro a protagonizar atos sexuais que não deseja. Alguns exemplos: pressionar 

ou forçar o companheiro para ter relações sexuais quando este não quer; 

pressionar, forçar ou tentar que o(a) companheiro(a) mantenha relações sexuais 

desprotegidas; forçar o outro a ter relações com outras pessoas. 

 violência financeira: qualquer comportamento que intente controlar o dinheiro 

do(a) companheiro(a) sem que este o deseje. Alguns destes comportamentos 

podem ser: controlar o ordenado do outro; recusar dar dinheiro ao outro ou 

forçá-lo a justificar qualquer gasto; ameaçar retirar o apoio financeiro como 

forma de controlo. 

 perseguição: qualquer comportamento que visa intimidar ou atemorizar o outro. 

Por exemplo: seguir o(a) companheiro(a) para o seu local de trabalho ou quando 

este(a) sai sozinho(a); controlar constantemente os movimentos do outro, quer 

esteja ou não em casa. 

Machado e Gonçalves (2003), consideram que são fatores contribuintes para a 

violência: 

 O isolamento (geográfico, físico, afetivo e social); 
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 A fragmentação (como mal que consiste em considerar apenas uma parte 

menor do problema e que tem a ver com o rótulo que se confere à pessoa 

em concreto); 

 O poder e o domínio ou a influência moral; 

 Tendências para a violência baseadas nas crenças e atitudes;  

 Situações de stress (desemprego; problemas financeiros; gravidez; 

mudanças de papel – tais como início da frequência de um curso ou novo 

emprego do outro);  

 A frustração;  

 Alcoolismo ou toxicodependência;  

 Vivências infantis de agressão ou de violência parental;  

 Personalidade sádica;  

 Perturbações mentais ou físicas. 

 

3.1.  O ciclo da violência doméstica 

A violência doméstica funciona como um sistema circular – o chamado Ciclo da 

Violência Doméstica – que apresenta, regra geral, três fases: 

 aumento de tensão: as tensões acumuladas no quotidiano, as injúrias e as 

ameaças tecidas pelo agressor, criam, na vítima, uma sensação de perigo 

eminente. 

 ataque violento: o agressor maltrata física e psicologicamente a vítima; 

estes maus-tratos tendem a escalar na sua frequência e intensidade. 

 lua-de-mel: o agressor envolve agora a vítima de carinho e atenções, 

desculpando-se pelas agressões e prometendo mudar (nunca mais voltará 

a exercer violência). 

Este ciclo caracteriza-se pela sua continuidade no tempo, isto é, pela sua 

repetição sucessiva ao longo de meses ou anos, podendo ser cada vez menores as fases 

da tensão e de apaziguamento e cada vez mais intensa a fase do ataque violento. 

Usualmente este padrão de interação termina onde antes começou, e em situações 

limite, o culminar destes episódios poderá ser o homicídio. 
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As mulheres 

A violência contra as mulheres é um fenómeno complexo e multidimensional, 

que atravessa classes sociais, idades e regiões, e tem contado com reações de não reação 

e passividade por parte das vítimas, colocando-as na procura de soluções informais e/ou 

conformistas, tendo sido muita a relutância em levar este tipo de conflitos para o espaço 

público, onde durante muito tempo foram silenciados. 

A reação de cada mulher à sua situação de vitimação é única. Estas reações 

devem ser encaradas como mecanismos de sobrevivência psicológica que, cada uma, 

aciona de maneira diferente para suportar a vitimação. 

Muitas mulheres não consideram os maus-tratos a que são sujeitas, o sequestro, 

o dano, a injúria, a difamação ou a coação sexual e a violação por parte dos cônjuges ou 

companheiros como crimes. 

As mulheres encontram-se, na maior parte dos casos, em situações de violência 

doméstica pelo domínio e controlo que os seus agressores exercem sobre elas através de 

variadíssimos mecanismos, tais como: isolamento relacional; o exercício de violência 

física e psicológica; a intimidação; o domínio económico, entre outros. 

A violência doméstica não pode ser vista como um destino que a mulher tem que 

aceitar passivamente. O destino sobre a sua própria vida pertence-lhe, deve ser ela a 

decidi-lo, sem ter que aceitar resignadamente a violência que não a realiza enquanto 

pessoa.  

As crianças 

As crianças podem ser consideradas vítimas de violência doméstica como: 

 Testemunhas de violência doméstica: Tal inclui presenciar ou ouvir os 

abusos infligidos sobre a vítima, ver os sinais físicos depois de episódios 

de violência ou testemunhar as consequências desta violência na pessoa 

abusada; 

 Instrumentos de abuso: Um pai ou mãe agressor/a pode utilizar os filhos 

como uma forma de abuso e controlo; 

 Vítimas de abuso: As crianças podem ser física e/ou emocionalmente 

abusadas pelo/a agressor/a (ou mesmo, em alguns casos, pela própria 

vítima). 
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As pessoas idosas 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a violência contra as pessoas 

idosas como “A ação única ou repetida, ou a falta de resposta adequada, que causa 

angústia ou dano a uma pessoa idosa e que ocorre dentro de qualquer relação onde 

exista uma expectativa de confiança.” 

A violência contra as pessoas idosas tem sido classificada em diferentes tipos: 

violência física; violência psicológica; violência sexual; violência económica ou 

financeira; negligência; abandono – podendo estes surgir isoladamente ou combinados. 

Os homens 

Apesar de as maiores taxas de violência doméstica serem referentes a mulheres, 

os homens também são vítimas deste crime. As mulheres também cometem 

frequentemente violência doméstica, e não o fazem apenas em auto-defesa ou legítima 

defesa. 

Os homens vítimas de violência doméstica experimentam comportamentos de 

controlo, são alvo de agressões físicas (em muitos casos com consequências físicas 

graves) e psicológicas, bem como também estes receiam abandonar relações abusivas. 

O medo e a vergonha são, para estas vítimas, a principal barreira para fazer um primeiro 

pedido de ajuda. Estes homens receiam ser desacreditados e humilhados por terceiros 

(familiares, amigos e até mesmo instituições judiciárias e policiais) se decidirem 

denunciar a sua vitimação. 

Para fundamentar os resultados do diagnóstico,  na fase seguinte identificámos 

os fatores de risco e proteção relativos à problemática da violência doméstica e familiar, 

que apresentamos na tabela 52. 
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Tabela 52- Fatores de risco e proteção da problemática “Violência doméstica e familiar”. 

Problemática: Violência doméstica e familiar 
Fatores de Risco/Perigo Fatores Protetores 

 Questões culturais relacionadas com a 
igualdade de género  

 Perigos associados à reprodução 
intergeracional da violência família e 
doméstica 

 Questões culturais relacionadas com a 
aceitação/ compreensão dos fenómenos 
da violência doméstica/violência familiar 
como comportamentos naturais/normais 

 Consumo abusivo de álcool  
 Questões relacionadas com as condições 

socioeconómicas das famílias (carências 
económicas, desemprego, dividas) 

 Conflitualidade parental (separação, 
divórcio, traição, abandono) 

 Dificuldades/insegurança de denúncia de 
situações de VD/VF por proximidade da 
comunidade 

 Reincidência das situações de VD/VF 
(perdão, “lua de mel/ lua de fel”) 

 Dependência económica e afetiva 
intrafamiliar 

 Existência de perturbação ao nível da 
saúde mental 

 Inexistência de serviços locais de 
prevenção no âmbito de mediação e 
terapia familiar 

 Aplicação por parte da GNR do 
instrumento de avaliação de risco da 
Violência Doméstica 

 Aposta na formação de profissionais de 
saúde e outros na área da violência 
doméstica  

 Ações de sensibilização nas escolas sobre 
violência doméstica e no namoro 

 Proximidade/ acesso à consulta de 
violência familiar do CHUC 

 Atuação colaborativa e célere na 
resolução dos problemas 

 Ações de sensibilização na prevenção  
 

 

Para concretizar a intervenção no âmbito da prevenção e de acordo com as 

respostas concertadas, foi definido um plano estratégico de resposta, apresentado na 

tabela 53,  respondendo ao Eixo I Prevenção da violência doméstica e na tabela 54,  

para responder ao Eixo II Segurança, proteção e encaminhamento de vitimas e outras 

pessoas em risco de violência doméstica familiar. 
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Tabela 53- Eixo I Prevenção da Violência Doméstica - Problemática Violência Doméstica e Familiar 
Problemas identificados: Violência Doméstica e  Familiar 
Eixo I: Prevenção da Violência Doméstica 
Objetivo Geral: Prevenir a violência através de ações de informação, sensibilização, formação e educação. 

Objetivos específicos Grupo alvo Ações 
Resultados 
esperados 

Indicadores de 
avaliação 

Responsáveis Calendarização 

- Sensibilizar, formar e educar 
as crianças e jovens para a 
problemática da violência 
doméstica e familiar, 
incluindo a violência no 
namoro. 

- Crianças e 
Jovens 
 

- Ações de sensibilização sobre 
a “Violência no Namoro”. 
 
- Comemoração do mês da 
Prevenção dos Maus-Tratos 
(Campanha do Laço Azul). 
 
- Ações de 
sensibilização/formação sobre a 
violência doméstica e familiar. 
 
- Ações de sensibilização sobre 
“sexualidade e afetos”. 
 
- Ações de educação e 
sensibilização para a 
problemática do consumo de 
álcool, tabaco e drogas. 
 
- Ações de formação e educação 
na promoção da igualdade de 
género. 
 
- Ações de promoção e 
capacitação da auto-estima e de 
caraterísticas de resiliência. 
 
- Produção, visionamento e 
divulgação de textos ou 
vídeos/filmes, peças 

- Conhecimento da 
violência doméstica 
como crime 
público. 
- Adesão das 
Crianças e Jovens 
às ações 
programadas. 
- Capacitação para a 
importância e o 
dever de denúncia. 
- Desmitificação de 
tabus e mitos 
associados à 
violência no 
namoro, doméstica 
e de género. 
- Prevenção da 
violência no 
namoro e da 
violência doméstica 
- Promoção da 
Igualdade do 
Género 
- Capacitação para a 
procura de ajuda. 
- Produção 
de materiais e 
conteúdos sobre a 
temática com 

- Número total de 
ações. 
- Rácio entre 
número de ações 
programadas e 
realizadas. 
- Número total de 
Crianças e Jovens 
envolvidos nas 
ações. 
- Número de 
entidades 
abrangidas nas 
ações. 
- Número de 
materiais 
produzidos. 
- Resultados dos 
inquéritos aplicados 
aos participantes 
(qualitativas e 
quantitativas/de 
satisfação/de 
conteúdo/variáveis 
promovidas). 
 

- Município 
- Juntas de 
Freguesia 
- GNR 
- CPCJ 
- IPDJ 
- Agrupamento de 
Escolas 
- Centro de Saúde 
de Vila Nova de 
Poiares 
- Associação 
Humanitária de 
Bombeiros 
Voluntários 
- IPSS’s 
- Associações 
Desportivas, 
Culturais e 
Recreativas 
- Instituições de 
Ensino Superior 
 

- 1 ação anual 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
- 2 ações anuais 
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teatrais/dramatização ou outros 
materiais sobre violência 
doméstica, familiar e de género 
e reflexão crítica sobre a 
problemática. 
 
 
 

características 
locais/concelhias 
- Capacitação e 
promoção da auto-
estima e de fatores 
de prevenção da 
ansiedade, da 
depressão e do 
consumo de 
substâncias. 

 
- Sensibilizar, formar e educar 
a população adulta 
relativamente à questão da 
violência doméstica e 
familiar. 
 

- População 
Adulta 
 
- Empresários, 
proprietários e 
colaboradores 
de bares, cafés, 
etc. 

- Ações de formação e 
sensibilização na promoção da 
igualdade de género. 
 
- Ações de 
sensibilização/formação sobre a 
violência doméstica e familiar. 
 
- Comemoração do Mês da 
Prevenção dos Maus-Tratos 
(Campanha do Laço Azul). 
 
- Ações de educação e 
sensibilização para a 
problemática do consumo de 
álcool, tabaco e drogas. 
 
- Produção, visionamento e 
divulgação de textos ou 
vídeos/filmes, peças 
teatrais/dramatização ou outros 
materiais sobre violência 
doméstica, familiar e de género 
e reflexão crítica sobre a 
problemática. 
 

- Diminuição das 
Crianças e Jovens 
envolvidas em 
situações de 
Violência 
doméstica e 
familiar 
- Reconhecimento 
da violência 
doméstica como 
crime público. 
- Adesão da 
população, 
empresários, 
proprietários e 
colaborares dos 
bares, cafés e outros 
estabelecimentos às 
ações programadas. 
- Capacitação para 
o dever de 
denúncia. 
- Denúncia das 
situações de 
violência familiar e 
conjugal 

- Número total de 
ações. 
- Rácio entre 
número de ações 
programadas e 
realizadas. 
- Número total 
participantes 
envolvidos nas 
ações. 
- Número de 
entidades 
abrangidas nas 
ações. 
- Número de 
materiais 
produzidos. 
- Resultados dos 
inquéritos aplicados 
aos participantes 
(qualitativas e 
quantitativas/de 
satisfação/de 
conteúdo/variáveis 
promovidas). 

- Município 
- Juntas de 
Freguesia 
- GNR 
- CPCJ 
- IPDJ 
- Agrupamento de 
Escolas 
- Centro de Saúde 
de Vila Nova de 
Poiares 
- Associação 
Humanitária de 
Bombeiros 
Voluntários 
- IPSS’s 
- Associações 
Desportivas, 
Culturais e 
Recreativas 
- Instituições de 
Ensino Superior 

- 1 ação anual 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
- 2 ações anuais 
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- Ações de sensibilização junto 
de bares, cafés, 
estabelecimentos de diversão 
noturna, etc. 

 
 
- 2 ações anuais 
 

- Informar a comunidade 
sobre a problemática da 
violência. 

Comunidade 

- Divulgação de material alusivo 
às problemáticas da violência no 
namoro, conjugal e familiar. 
 
- Ação de informação na rádio 
local sobre a violência 
doméstica e familiar. 

- Diminuição das 
Crianças e Jovens 
envolvidas  em 
situações de 
Violência 
doméstica e 
familiar. 
 

- Número total de 
ações. 
- Rácio entre 
número de ações 
programadas e 
realizadas. 
- Número total 
participantes 
envolvidos nas 
ações. 
Resultados dos 
inquéritos aplicados 
aos participantes 
(qualitativas e 
quantitativas/de 
satisfação/de 
conteúdo/variáveis 
promovidas).  
- n.º de sinalizações 
e denúncias de 
comportamentos de 
violência às 
entidades (e.g., 
CPCJ, GNR, MP) 
- nº de material 
divulgado 

- Município 
- Juntas de 
Freguesia 
- GNR 
-Ministério 
Público 
- Rádio Local 
CPCJ 
- IPSS’s 
- Associações 
Desportivas, 
Culturais e 
Recreativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 ações anuais  
 
 
 
- 1 ação anual 

 
 
 
 
 
 

Técnicos das 
entidades da 
rede social 

- Organização de formações 
dirigidas aos profissionais da 
área social, educativa e 
associativa. 
 
- Dinamização de uma rede 

- Capacitação dos 
técnicos no âmbito 
da problemática 
- Implementação de 
rede intermunicipal 
no âmbito da 

- Número total de 
formações. 
- Rácio entre 
número de ações 
programadas e 
realizadas. 

-Todos os 
parceiros da rede 
social  
-Outras entidades 
responsáveis de 
outros municípios 

- 1 ação anual 
 
 
 
- Ao longo dos 4 
anos de duração do 
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- Sensibilizar os técnicos e as 
Instituições do Concelho para 
a problemática da violência 
doméstica e familiar 
 
 
- Formar os técnicos e as 
Instituições do Concelho para 
a problemática da violência 
doméstica e familiar 
 

intermunicipal no âmbito da 
violência doméstica. 
 
- Divulgação e implementação 
do Guia de Recursos da 
Violência Doméstica. 
 
 
 

violência doméstica 
e familiar. 
- Concretização de 
parcerias e 
cumprimento das 
orientações 
protocoladas. 

- Número total 
participantes 
envolvidos nas 
ações. 
- Número de 
entidades 
abrangidas 
- Resultados dos 
inquéritos aplicados 
aos participantes 
(qualitativas e 
quantitativas/de 
satisfação/de 
conteúdo/variáveis 
promovidas).  
- Constituição da 
rede intermunicipal 
no âmbito da 
violência doméstica 

e de âmbito 
intermunicipal 
 

- Plano Local 
 
 
- Ao longo dos 4 
anos de duração do 
Plano Local 
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Tabela 54 – Eixo II – Segurança, Proteção e Encaminhamento de Vitimas e outras pessoas em risco de Violência Doméstica e Familiar – Problemática Violência Doméstica e Familiar 
Problemas identificados: Violência Doméstica e  Familiar 
Eixo II: Segurança, Proteção e Encaminhamento de Vítimas e outras pessoas em risco de Violência Doméstica e Familiar 
Objetivo Geral: Promover um apoio técnico às vítimas e outras pessoas em risco de Violência Doméstica e Familiar 

Objetivos específicos Grupo alvo Ações 
Resultados 
esperados 

Indicadores de 
avaliação 

Responsáveis Calendarização 

- Prestar apoio imediato e de 
emergência às vítimas de 
Violência doméstica e 
familiar. 
 
- Promover maior autonomia 
da pessoa vítima de violência 
doméstica e familiar. 
 
- Garantir suporte e apoio 
psicossocial às Crianças e 
Jovens sinalizadas e suas 
famílias em contextos de 
violência doméstica/familiar 

- Vítimas de 
Violência 
Doméstica e 
familiar 
 
- Crianças e 
Jovens de 
famílias com 
violência 
doméstica/famil
iar 
 
- Famílias das 
vítimas de 
Violência 
Doméstica e 
Familiar 

- Ações de capacitação das 
vítimas. 
 
- Prestação de apoio 
psicossocial à vítima de 
violência doméstica 
(sempre que necessário). 
 
- Encaminhamento do/a 
agressor/a para intervenção 
terapêutica(sempre que 
necessário) . 
 
- Ações de formação das 
vítimas para elaboração de 
planos de segurança 
pessoal, dos que as rodeiam 
e de bens. 
 
- Grupos de autoajuda  

- Diminuição da 
reincidência do crime 
de violência 
doméstica. 
- Capacitação das 
vítimas de violência 
doméstica para a 
procura de ajuda. 
- Diminuição da 
exposição de crianças 
e de jovens a 
situações de violência 
doméstica e familiar. 
- Capacitação para a 
autonomia de vida e 
independência. 
- Capacitação do/a 
agressor/a para a 
problemática. 

- Número total de 
ações. 
- Rácio entre número 
de ações programadas 
e realizadas. 
- Número total de 
agressores/as 
intervencionados/as 
- nº de vítimas 
participantes 
- Resultados dos 
inquéritos aplicados 
aos participantes 
(qualitativas e 
quantitativas/de 
satisfação/de 
conteúdo/variáveis 
promovidas) 
- N.º de grupos de 
autoajuda constituídos  
- Nº de aderentes aos 
grupos de autoajuda 
 
- Nº de reuniões de 
grupos de autoajuda 

- Município 
- GNR 
- CPCJ 
- Centro de Saúde 
de Vila Nova de 
Poiares 
- Associação 
Humanitária de 
Bombeiros 
Voluntários 
- IPSS’s 
- Segurança 
Social 
-RLIS 
- IEFP 
- Instituições de 
Ensino Superior 
- CHUC – grupo 
de violência 
Familiar 
- Outras 
Entidades 
(APAV, 
UMAR;…) 

 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
- Ao longo dos 4 
anos de duração do 
Plano Local 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
 
- Ao longo dos 4 
anos de duração do 
Plano Local 
 

- Melhorar competências de 
encaminhamento e 
aconselhamento em situações 

- Técnicos 
- Estabelecimento de 
parcerias e protocolos para 
consultas de “violência 

- Concretização de 
parcerias e 
protocolos. 

- Número de parcerias 
estabelecidas. 
- Número de 

- Município 
- CPCJ 
- Entidades 
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de crise. doméstica” e terapia 
familiar. 
 
 
 
- Ações de formação 
específicas para 
intervenção em situações 
de Violência doméstica e 
familiar. 

- Capacitação dos 
técnicos na área da 
violência doméstica e 
familiar. 

protocolos 
estabelecidos. 
- Número de ações 
realizadas. 
- Número de técnicos 
envolvidos nas ações. 
- Resultados de 
questionários aplicados 
aos participantes 
(qualitativas e 
quantitativas/de 
satisfação/de 
conteúdo/variáveis 
promovidas). 

Formadoras 
- IPSS’s 
- Bombeiros 
-GNR 
IEFP 
Seg. Social 
- Outras 
Entidades (e.g., 
APAV, CHUC, 
UMAR,AMCV…
) 

- Ao longo dos 4 
anos de duração do 
Plano Local 
 
 
- 1 ação bienal 
 

- Garantir a integração de 
Crianças e Jovens de contexto 
de violência doméstica e 
familiar em famílias 
protetoras/cuidadoras. 

- Famílias 
alargadas 
 
-Famílias 
acolhimento 

- Encaminhamento das 
famílias e crianças para 
Equipas Especializadas e 
Ministério Público (sempre 
que necessário). 
 
-Constituição e validação 
de uma bolsa de famílias de 
acolhimento 
 
-Encaminhamento para 
famílias de acolhimento 
(sempre que necessário) 

- Diminuição das 
Crianças e Jovens 
expostas às situações 
de Violência 
doméstica e familiar. 
-Capacitação das 
famílias de 
acolhimento 
-Capacitação das 
famílias alargadas 
 
Aumentar o número 
de crianças em 
famílias de 
acolhimento em 
detrimento do 
acolhimento 
residencial 

- Número de Crianças 
e Jovens afastadas em 
contexto de violência 
doméstica e familiar. 
- Número de situação 
de afastamento do/a 
agressor/a face à 
vítima. 
 
- Número de crianças 
colocadas em famílias 
protetoras. 
 
- Número de famílias 
envolvidas. 
- Número de famílias 
na bolsa de 
acolhimento 

- GNR 
- MP 
- CPCJ 
Seg. social 
Município 
Ipss’s 

 
 
 
 
- Ao longo dos 4 
anos de duração do 
Plano Local 
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4. DESAJUSTAMENTO ENTRE AS NECESSIDADES FORMATIVAS 
E EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS E DOS JOVENS E AS 
RESPOSTAS FORMATIVAS E EDUCATIVAS DO CONCELHO 

“O respeito pela diversidade e pela especificidade dos indivíduos constitui, de facto, 
um princípio fundamental, que deve levar à proscrição de qualquer forma de ensino 

estandardizado.” (Delors et al., 1998, p. 54) 
 

As escolas são o reflexo do contexto socioeconómico e cultural onde se inserem. 

Neste sentido, encontramos alunos motivados e com objetivos bem definidos e outros 

que, por várias razões, se sentem excluídos do ensino programado a nível nacional, mas 

ao qual todos têm direito. Para esses, há que encontrar alternativas ao ensino regular, 

recorrendo-se à inovação, às parcerias e ao apoio de lideranças escolares fortes, 

sustentadas nos diplomas legais, sem esquecer a realidade envolvente. 

Só com ofertas educativas diversificadas, que estejam de acordo com as 

necessidades dos alunos, podemos ter escolas inclusivas para receber todas as crianças e 

jovens, sejam eles com condição de alguma deficiência ou incapacidade, sobredotados, 

desacompanhados, integrados em atividade de exploração infantil, de populações 

remotas ou nómadas, de minorias linguísticas, étnicas ou culturais, de grupos 

desfavorecidos ou marginais (Declaração de Salamanca, 1994), bem como todos os 

discentes em risco de abandono escolar, que apresentem insucesso ou que tenham 

comportamentos desajustados. 

As questões da socialização, a participação da família no processo educativo dos 

educandos, a relação escola/família, a influência da sociedade e as práticas educativas 

dos docentes para com os alunos com necessidades de um currículo alternativo ao 

currículo regular, são alguns dos aspetos que entendemos serem importantes para o 

processo educativo dos alunos. 

Mas, não menos importante, é a missão e a visão da escola, os seus princípios e 

valores, as práticas de liderança da gestão na motivação dos agentes educativos, e os 

fatores internos e externos da própria instituição para a concretização de projetos 

educativos inovadores, capazes de responder às necessidades da comunidade.  

Os pais e familiares são pessoas de relevância no processo de educação e 

aprendizagem, das crianças e jovens, pelo que essa consideração levou à definição de 

uma problemática para o presente projeto relativa à parentalidade e que é devidamente 
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tratada no ponto referente à Parentalidade/ Familiar/ Negligência” já mencionado 

anteriormente.  

Na realidade, o meio onde os alunos crescem, os fatores económicos, culturais e 

sociais, e os diferentes agentes educativos podem interferir direta e indiretamente no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Se é verdade que os pais/cuidadores são a fonte de influência mais precoce e 

prevalecente na aprendizagem desde a infância, não é menos verdade que os pares são 

também uma referência muito importante a partir da adolescência, bem como as 

vivências nos diferentes contextos sociais e culturais onde vivem.  

Com a entrada na escola, as crianças começam a comparar-se com os seus pares, 

apercebendo-se do seu “valor” pessoal e social relativo, e confrontam esta sua perceção 

com a dos pares e professores, o que gera um conjunto de mensagens implícitas que elas 

vão interiorizando.  

Neste encadeamento, a sua integração na escola vai depender de vários fatores 

como sejam o facto de serem aceites ou não pelos seus pares, o acolhimento dos 

professores, a adequação dos espaços escolares, a oferta educativa disponível e medidas 

de apoio e acompanhamento escolar às suas necessidades. 

Sabe-se que as suas vivências, sejam elas de sucessos ou de fracassos antes de 

entrarem na escola e depois de já lá estarem, vão refletir-se nas suas expectativas para o 

futuro.  

Por todos estes motivos, a escola tem cada vez mais um papel fundamental na 

socialização destas crianças e jovens, pois longe vai o tempo em que isso se fazia fora 

da escola, umas porque não tinham condições económicas, outras porque não tinham 

lugar, sendo estigmatizadas pela sua diferença. 

Apesar de todas estas condicionantes de origem familiar e social, é fundamental 

que a escola conheça a origem dos seus alunos e saiba reconhecer os aspetos positivos 

destas famílias, valorizando-as e cativando-as deste modo para o processo ensino-

aprendizagem dos seus educandos. 

De acordo com estas perspetivas, entendemos ser pertinente diagnosticar o mais 

precocemente possível os alunos com este tipo de fatores de risco e integrá-los em 

ofertas educativas, planeadas com áreas vocacionais, que permitam o prosseguimento de 

estudos em Cursos alternativos ao ensino regular, prevenindo deste modo o insucesso e 

abandono escolares. 
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Seria também, recomendável um papel mais ativo de técnicos de diferentes áreas 

(e.g. psicologia, ciências da educação, saúde, serviço social, psicopedagogia), para uma 

deteção e intervenção precoce das dificuldades e apetências dos alunos.  

Com a decisão recente de alargar a escolaridade obrigatória até ao 12.º ano, estes 

alunos vão manter-se mais tempo na escola, sendo emergente encontrar respostas para a 

sua integração, e dedicar uma atenção muito particular àqueles para quem o ensino 

regular não se mostra adequado, que não completam a escolaridade obrigatória e que até 

aos 24 anos não estudam nem se integram no mercado de trabalho.  

É urgente um quadro legal que permita às escolas flexibilidade para organizar as 

respostas educativas adequadas ao seu contexto. 

O Ministério da Educação deve assumir as suas responsabilidades e encontrar 

verdadeiras soluções ou transferir competências de autonomia para os órgãos de gestão 

das escolas ou para as Autarquias para que possam gerir estes constrangimentos. 

Outra estratégia que nos atrevemos a propor, passa por uma maior articulação 

entre as entidades que compõe o Conselho Municipal de Educação e de intervenção por 

parte do conselho geral do Agrupamento, visto terem assento nesses órgãos os 

principais sectores do Concelho e podendo estes fazer um verdadeiro levantamento das 

necessidades dos stakeholders da escola, bem como trabalhar em conjunto na resolução 

dos problemas educacionais.  

Estes representantes poderiam, ainda, contribuir com propostas para a 

constituição da rede escolar por territórios e também discutir e traçar intervenções de 

co-responsabilização educativa ao nível da responsabilidade social das empresas. 

De acordo com o fundamentado anteriormente, foi efetuado um levantamento 

relativo aos fatores de risco/perigo e de proteção, que apresentamos na tabela 55. 
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Tabela 55 - Fatores de risco e proteção da problemática “Desajustamento entre as necessidades formativas e 
educativas das crianças e dos jovens e as respostas formativas educativas do concelho" 

Problemática: Desajustamento entre as necessidades formativas e educativas das crianças e dos jovens e as 
respostas formativas e educativas do concelho 

Fatores de Risco/Perigo Fatores Protetores 

 Desconhecimento da Escola do histórico 
sociocultural de origem dos alunos por forma a 
potenciar pontos positivos; 

 Desinteresse dos pais face à escola;  
 Desfasamento, cada vez maior, entre a natureza dos 

programas escolares e as características e aspirações 
dos alunos; 

 Rede escolar definida pelo Ministério da Educação, 
sem ter em conta as realidades geográficas e locais, 
dos diferentes contextos sociais e familiares; 

 Reduzido número de alunos e com tendência a 
diminuir no concelho; 

 Elevado número de alunos por turma;  
 Desmotivação e fracas expetativas dos alunos face à 

escola e ao processo ensino-aprendizagem; 
 Fracas expetativas face à escola e ao projeto de vida 

dos alunos pelos seus pais;  
 Dificuldades na concertação entre o Agrupamento, 

Câmara e outros agentes socioeconómicos e 
educativos para a definição de uma estratégia de 
rede local e/ou intermunicipal; 

 Insuficiente rede de transporte público ao nível 
concelhio intermunicipal; 

 Nem sempre a Lei do Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar é aplicada atempadamente e devidamente; 

 A comunidade educativa ainda não assume as suas 
responsabilidades no que diz respeito à LPCJP; 

 Dificuldades na comunicação com o SNIPI. 

 Meio pequeno em que as instituições se 
relacionam bem, atuam e protegem as 
crianças e jovens; 

 Abertura de algumas instituições para 
negociação; 

 Agrupamento de escolas de Vila Nova 
de Poiares com oficina/cozinha, 
restaurante, formadores, espaço 
envolvente para a implementação de 
mais Cursos profissionais e técnicos com 
estruturas e equipamentos em várias 
áreas de interesse socioeconómico local; 

 Unidade de Cuidados à Comunidade do 
centro de saúde local; 

 Atribuição de subsídio de transporte aos 
alunos que frequentam outros 
Agrupamentos fora do concelho e 
integrados na rede; 

 Apoio no transporte de alunos no âmbito 
do pré-escolar; 

 Existência de Centros Escolares locais e 
de IPSS’s, ao nível das freguesias para o 
pré-escolar; 

 Existência de protocolos entre o 
Agrupamento e várias entidades locais, 
no sentido de garantir estágios e/ou de 
aplicação sancionatória no âmbito do 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar; 

 Existência da “Escolinha de Infantes e 
Cadetes” dos Bombeiros Voluntários;  

 Ofertas diversificadas na área do 
desporto e cultura ao nível concelhio; 

 Presença de duas técnicas cedidas pela 
Caritas Diocesana de Coimbra no 
Agrupamento de Escolas para 
desenvolvimento de atividades com os 
alunos (COJ – Centro de Ocupação de 
Jovens).  

 

Assim sendo, apresentamos na tabela 56,  para o Eixo I “Promoção de percursos 

de sucesso educativo em contexto escolar”, algumas propostas estratégicas para 

implementar no Concelho de Vila Nova de Poiares, em articulação com os 

Agrupamentos de Escolas e Câmaras Municipais dos territórios vizinhos.  

Quanto ao Eixo II “A Família/Escola/Comunidade como elementos protetores”, 

as propostas vão no sentido da consciencialização da comunidade educativa para com as 

suas responsabilidades no âmbito da Lei da Promoção e Proteção das crianças e Jovens 

em Perigo. 
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Tabela 56 – Eixo I – Promoção de percursos de sucesso educativo em contexto escolar – Problemática “Desajustamento entre as necessidade formativas e educativas das crianças e dos jovens e 
as respostas formativas e educativas do concelho. 

Problemas identificados: Desajustamento entre as necessidades formativas e educativas das crianças e dos jovens e as respostas formativas e educativas do concelho 
Eixo I: Promoção de percursos de sucesso educativo em contexto escolar 
Objetivo Geral: Proporcionar estratégias que promovam a qualidade do sucesso educativo em contexto escolar 

Objetivos específicos Grupo alvo Ações Resultados 
esperados 

Indicadores de 
avaliação 

Responsáveis Calendarizaçã
o 

 
- Identificar interesses e 
necessidades das crianças/ 
jovens ao nível da educação/ 
formação.  
 
 
 
- Identificar as necessidades 
de 
formação/empregabilidade 
das entidades concelhias. 
 
 

- Crianças e 
Jovens  
 
 
 
 
 
 
-Entidades 
empregadoras 
(IPSS, empresas, 
instituições), 
associações 
culturais, 
recreativas e 
desportivas   

- Construção/utilização de 
instrumentos de diagnóstico e 
tratamento dos mesmos (ajustados 
às idades e desenvolvimento 
cognitivo dos alunos). 
 
 
 
- Elaboração de diagnósticos para 
definição de medidas/ações no 
âmbito da 
formação/empregabilidade 

 
 
 
- Identificação e 
divulgação das áreas/ 
cursos desejados e 
que respondam às 
necessidades dos 
alunos e das várias 
entidades  

 
- Número de 
diagnósticos 
elaborados por ciclo 
de escolaridade 
(2.º,3.º ciclo e 
secundário) 
- Número de 
respostas aos 
questionários de 
diagnóstico dos 
alunos  
- Número de 
respostas aos 
questionários de 
diagnóstico das 
várias entidades 
- Aplicação, 
validação e 
tratamento dos 
questionários 

 
 
 
 
 
 
- Grupo de 
trabalho 
(Agrupamento de 
Escolas, ADIP, 
CPCJ, AEDP, 
Associação de 
Pais) 

 
- Bienal (2 em 
2 anos) 
 
 
 
 
 
 
- Bienal (2 em 
2 anos) 

 
 
- Ajustar as respostas 
formativas e educativas às 
diferentes necessidades de 
percursos escolares das 
crianças/jovens e às 
necessidades do concelho 

 
 
 
- Crianças e 
Jovens 

- Celebração de protocolos para a 
criação e operacionalização da 
rede escolar intermunicipal (V. N. 
Poiares, Góis, Lousã, Penacova, 
Miranda do Corvo, outros). 
 
- Implementação de novas 
respostas educativas e formativas 

- Concretização e 
operacionalização de 
uma rede escolar 
intermunicipal 
- Implementação de 
novas respostas 
educativas e 
formativas no 

- Número de novas 
respostas 
educativas e 
formativas no 
Agrupamento de 
Escolas 
 
- Número de novas 

-Agrupamentos de 
Escolas 
Municípios 
Empresas e 
entidades 
concelhias 

- Bienal (2 em 
2 anos) 
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- Criar uma rede escolar 
intermunicipal (V. N. 
Poiares, Góis, Lousã, 
Penacova, Miranda do 
Corvo, outros). 
 

no concelho 
 
- Formação de crianças e jovens 
em contexto de trabalho/laboral  
 
- Dinamização de estágios 
curriculares (constituição de uma 
bolsa local de estágios) 
 
- Sensibilização/esclarecimento 
sobre oportunidades do mercado 
de trabalho e seu enquadramento 
legal 

concelho 
- Oportunidades com 
qualidade para 
contacto/ integração 
de jovens no mercado 
de trabalho  
- Constituição da 
bolsa de estágios 
curriculares 
- Capacitação de 
jovens, formadores e 
empresários 
 

respostas 
educativas e 
formativas nos 
Agrupamentos de 
Escolas que 
integram a rede 
intermunicipal 
- Número de 
crianças e jovens 
em situação de 
formação em 
contexto de 
trabalho/laboral 
- Número de vagas 
de estágio 
curriculares 
disponíveis  
- Número de jovens 
inscritos na bolsa 
de estágios 
curriculares 
-Número de jovens 
que concluem o 
estágio curricular 
- Número de 
entidades aderentes 
à bolsa de estágios 
- Avaliação dos 
estagiários e das 
entidades de 
acolhimento 
- Taxa de 
empregabilidade 
dos alunos do 
Agrupamento de 
Escolas  

 
 
 
- Anual 
 
 
 
 
 
 
- 1 ação Anual 
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- Reforçar a aquisição de 
competências pessoais e 
sociais desde a primeira 
infância 

 
 
 
 
 
- Docentes e 
Técnicos na área 
da infância e 
juventude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Dinamização de ações de 
formação para capacitação de 
técnicos e docentes para o 
desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais das crianças e 
jovens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Reconhecimento 
efetivo do Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar 
como regulador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Número de 
formações 
propostas 
- Número de 
formações 
realizadas 
- Número de vagas 
disponíveis para as 
formações  
- Número de 
técnicos e docentes 
que frequentam as 
formações 
- Número de 
técnicos e docentes 
que finalizam as 
formações 
- Número de 
ações/formações 
acreditadas e 
certificadas para 
técnicos, docentes e 
pessoal não docente  
- Número de 
formandos que 
frequentam as 
ações/formações  
- Número de 
relatórios e 
informações 
fundamentadas à 
CPCJ 
- Número de 
contactos e pedidos 
de esclarecimento à 
CPCJ pelas 

- Agrupamento de 
Escolas de Vila 
Nova de Poiares 
- Centro de 
Formação 
Minerva 
- Entidades do 
ensino superior 
- CPCJ 
-Outras entidades 
formadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
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- Criação de parcerias com 
entidades formativas, do ensino 
superior ou outras ao nível do 
apoio/consultadoria dos docentes 
e técnicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Consciencialização 
do dever jurídico de 
sinalização à CPCJ 
 
 
- Concretização de 
parcerias e protocolos 
 
- Acompanhamento 
dos alunos com 
necessidades de 
aprendizagem 
 
- Otimização do 
trabalho da equipa 
multidisciplinar de 
acompanhamento e 
intervenção com 
alunos com NEE e 
problemas de saúde 
 
- Constituição de 
equipa 
multidisciplinar, no 
Agrupamento de 
Escolas, de acordo 
com o artigo 35.º da 
Lei n.º 51/2012 de 5 

entidades com 
competência em 
matéria de infância 
e juventude 
 
- Número de 
sinalizações à CPCJ 
 
- N.º de parcerias e 
protocolos 
estabelecidos 
 
- Rácio de crianças 
e jovens 
identificadas com 
NEE e problemas 
de saúde 
efetivamente 
acompanhadas  
 
- Número de 
crianças e jovens 
com NEE/ Número 
de apoios 
propostos/ Número 
de apoios 
disponibilizados 
  
- Tempo médio 
semanal de 
acompanhamento 
por criança/jovem 
 
- Número de 
técnicos de apoio 
envolvidos/áreas de 

 
 
 
 
 
Entidades de 
ensino superior 
CPCJ 
Agrupamento de 
Escolas 
Município 
Forças de 
Segurança 
Associação de 
Pais  
Centro de Saúde  
IPSS 
Outras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Durante todo 
o ano 
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de Setembro 
- Colaboração na 
elaboração, 
implementação e 
avaliação dos 
projetos educativos 

valência 
- Número de 
projetos educativos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bienal  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Discentes 
 

 
 
 
 
- Reforço e diversificação das 
bolsas de mérito para além do que 
está instituído legalmente 
 
 
 

-Promoção do 
sucesso escolar e do 
reforço das 
competências 
pessoais e sociais 
 
- Definição das 
normas de acesso e 
atribuição às bolsas 
de mérito 
 
- Adesão das 
empresas às bolsas 

- Número de bolsas 
de mérito escolar 
- Número de bolsas 
de mérito pessoal e 
social dos alunos 
- Número de jovens 
que usufruíram da 
bolsa de mérito 

 
- Município 
- Agrupamentos 
de Escolas 
- Entidades e 
empresas 
 

 
 
 
 
Não docentes 

 
 
 
 
- Ações para assistentes 
operacionais  
 

 
- Reconhecimento 
efetivo do Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar 
como regulador  
 
- Consciencialização 
do dever jurídico de 
sinalização à CPCJ 

- Número de 
formações 
propostas 
- Número de 
formações 
realizadas 
- Número de vagas 
disponíveis para as 
formações  
- Número de 
assistentes 
operacionais que 
frequentam as 
formações 
- Número de 

Agrupamento 
IPSS’s 
IEFP 
Município 
CPCJ 
Centro de 
Formação 
Minerva 
Outras 
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assistentes 
operacionais que 
finalizam as 
formações 
- Rácio entre as 
ações programadas/ 
realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Durante o 
ano letivo 

 
 
Pais, 
encarregados de 
educação/ 
cuidadores do 
pré-escolar 

 
 
- Ações de sensibilização no 
âmbito da parentalidade positiva 
 
- Programa “Anos Incríveis” 
 
- Projeto EPIS 

 
 
Sensibilização para 
uma parentalidade 
positiva 
 
Capacitação para uma 
parentalidade positiva 
 

-Questionários  
- Número de 
pais/encarregados 
de educação e 
cuidadores 
participantes 
- Número 
pais/encarregados 
de educação e 
cuidadores que 
concluem o 
programa 

Associação de 
Pais 
Agrupamento de 
Escolas 
IPSS 
CPCJ 
Município 
Segurança Social 
Centro de Saúde 
(UCC) 
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Tabela 57 -  Eixo II – A Família/ Escola/ Comunidade como elemento protetor – Problemática “Desajustamento entre as necessidades formativas e educativas das crianças e dos jovens e as 
respostas formativas e educativas do concelho. 

Problemas identificados: Desajustamento entre as necessidades formativas e educativas das crianças e dos jovens e as respostas formativas e educativas do concelho 
Eixo II: A Família/Escola/Comunidade como elemento protetor 
Objetivo Geral: Melhorar a articulação/comunicação entre os agentes educativos 

Objetivos 
específicos 

Grupo alvo Ações Resultados 
esperados 

Indicadores de 
avaliação 

Responsáveis Calendarização 

 

 

 

 

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

 
Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicos das 
ECMIJ 
 

-Ações de sensibilização/ divulgação/ 
informação sobre o sistema de 
promoção e proteção de crianças e 
jovens  
 
 
 
 
- Elaboração e distribuição de 
material informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Elaboração e divulgação do Manual 
de Procedimentos de Promoção e 
Proteção de Crianças e Jovens do 

-Conhecimento do 
sistema de promoção 
e proteção de 
crianças e jovens em 
perigo 
-Adesão da 
comunidade 
educativa às ações 
- Intervenção mais 
ativa da comunidade 
às situações de 
perigo das crianças e 
jovens  
-Consciencialização 
da comunidade 
educativa para o 
dever de proteção 
das crianças e jovens  
-Uniformização dos 
procedimentos pelas 
diferentes entidades 
-Melhoria na 
elaboração da 
informação a 
remeter à CPCJ  
 
-Melhoria nos canais 
de comunicação 
entre os diferentes 

-N.º de ações 
realizadas 
-N.º de participantes  
-Grau de satisfação 
dos participantes 
-N.º de material 
produzido  
-N.º de material 
divulgado 
-N.º de ações 
programadas e 
realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Constituição do 
manual 

-CPCJ 
-ECMIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-CPCJ 
-Agrupamento de 

 
 
 
 
- 3 ações anuais 
 
 
 
- 2 ações anuais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 Ações anuais 
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Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pais, cuidadores 
e encarregados 
de educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pais, cuidadores 
e encarregados 
de educação 
docentes 
 
 
 

Concelho  
 
 
 
 
 
- Ações de sensibilização/ formação 
sobre estratégias para a melhoria da 
comunicação entre agentes 
educativos 
 
- Sistematização da 
informação/comunicação entre 
agentes educativos (Plataforma 
Eletrónica) 
 
Utilização e dinamização da página 
de facebook das ECMIJ como 
instrumento de informação e 
comunicação 
 
 
- Utilização e dinamização dos sites 
da internet das ECMIJ como 
instrumento de informação e 
comunicação 
 
 
 
- Realização de encontros de pais, 
encarregados de educação e 
representantes de encarregados de 
educação da turma 
 
 
 

agentes educativos 
-Valorização da 
comunicação e da 
relação como fator 
de proteção  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Facilitação no 
conhecimento das 
responsabilidades, 
atividades e 
dinâmicas das 
ECMIJ  
 
Reconhecimento 
pelas famílias dos 
instrumentos de 
divulgação e 
comunicação 
 
- Adesão dos pais e 
encarregados de 
educação ao meio 
escolar 
 
- Diminuição das 
situações de 

-N.º de reuniões de 
elaboração do manual  
-N.º de reuniões de 
divulgação 
-N.º de ações 
realizadas 
-Rácio de ações 
programadas e 
realizadas 
-N.º de participantes 
-Resultados dos 
inquéritos aplicados 
aos participantes 
(qualitativa e 
quantitativa/satisfação
/conteúdo)   
- N.º material 
produzido 
- N.º material 
divulgado 
- Nº de publicações, 
Likes, visualizações e 
partilhas da Página 
“Facebook”  
 
 
 
 
 
 
-N.º de encontros 
realizados 
-N.º de participantes  
-Resultados dos 
inquéritos aplicados 
aos participantes 

Escolas 
-Centro de Saúde  
-IPSS 
-GNR 
 
 
 
-Associação de 
Pais 
-Agrupamento de 
Escolas  
-IPSS 
 
 
 
 
 
-ECMIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Associação de 
Pais  
-Agrupamento de 
Escolas  
-IPSS 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 3 ações anuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anualmente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 Ações 
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Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa local 
SNIPI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Sensibilização/ formação sobre a 
participação de pais, encarregados de 
educação e representantes de turma 
na atividade escolar 
 
 
- Divulgação de recursos no âmbito 
da Intervenção Precoce 
 
 
 
 
 
- Estabelecimento de protocolo de 
colaboração com o SNIPI, na 
perspetiva preventiva  
 

negligência parental 
ao nível escolar 
- Reforço na 
comunicação entre 
docentes e 
encarregados de 
educação 
 
-Melhoria nos canais 
de comunicação 
entre os diferentes 
agentes educativos 
-Valorização da 
comunicação e da 
relação como fator 
de proteção  
- Conhecimento de 
recursos/respostas 
no âmbito d 
Intervenção Precoce  
 
-Celebração do 
Protocolo de 
colaboração 
- Realização de 
reuniões trimestrais 
com o SNIPI 
- Articulação efetiva 
entre a equipa SNIPI 
e a CPCJ 
 

(qualitativa e 
quantitativa/satisfação
/conteúdo)   
 
 
 
 
 
 
-N.º de material 
elaborado  
-N.º material 
divulgado 
-Rácio de ações 
programadas/realizad
as 
-N.º de sinalizações 
ao SNIPI  
-N.º de casos 
acompanhados pelo 
SNIPI 
 
-N.º de casos 
sinalizados à CPCJ 
pelo SNIPI 
-Rácio de reuniões 
estabelecidas no 
protocolo e realizadas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Associação de 
Pais  
-Agrupamento de 
Escolas  
-IPSS 
-SNIPI 
 
 
 
 
 
 
 
-CPCJ 
-SNIPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
 
- 1 ação anual 
 
 
 
 
- 4 reuniões anuais 
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- Promover o 
cumprimento 
atempado da Lei n.º 
51/2012, de 5 de 
setembro (Estatuto do 
Aluno e Ética 
Escolar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Harmonizar os 
regulamentos 
internos dos 
estabelecimentos de 
ensino da rede 
privada com a Lei de 
Promoção e Proteção 
de crianças e jovens e 
perigo 

 
 
 
 
 
- Discentes 
- Pais/ 
Encarregados de 
educação 
- Comunidade 
escolar 
- Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estabelecimento
s de Ensino da 
Rede privada, 
da creche e pré-
escolar 

 
- Ações de informação sobre o 
estatuto do aluno e ética escolar  
 
- Divulgação do estatuto do aluno e 
ética escolar  
 
- Dinamização de atividades com os 
alunos sobre a importância da escola 
e do sucesso escolar  
 
- Contactos com os pais/encarregados 
de educação logo que aconteça a 
situação de excesso de faltas 
(mensagem, caderneta, carta 
registada) 
 
- Elaboração de planos de 
recuperação 
 
- Elaboração de protocolos com os 
diferentes parceiros para ocupação 
dos discentes no caso de suspensão  
 
- Sinalização de situações de risco ou 
perigo para aplicação de medida de 
promoção e proteção 
 
- Ações de sensibilização/formação 
sobre a Lei de Promoção e Proteção 
de Crianças e Jovens em perigo 
 
 

 
- Aplicação do 
Estatuto do Aluno e 
da Ética Escolar a 
todos os alunos 
- Sinalização 
atempada à CPCJ 
- Celebração de 
protocolos com 
entidades  
- Aumento do 
sucesso escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ajustamento dos 
regulamentos 
internos à Lei de 
Promoção e 
Proteção de Crianças 
e Jovens em perigo 

 
- N.º de ações 
realizadas 
- N.º de trabalhos 
realizados 
- N.º de divulgações 
- N.º de contactos 
com os pais/EE 
- N.º de planos de 
recuperação 
- N.º de protocolos 
celebrados 
- N.º de sinalizações à 
CPCJ 
- N.º de alunos retidos 
em função do 
cumprimento do 
Estatuto do Aluno e 
da Ética Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- N.º de ações 
planificadas/realizada
s 
 
 

-Agrupamento de 
Escolas (DT, 
Educadores, 
Titulares de 
turma) 
-CPCJ 
-Pais/cuidadores e 
encarregados de 
educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPCJ 
IPSS 
Segurança Social  

 
 
- Ao longo do ano, 
sempre que as 
situações o 
justifiquem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 ação bienal 
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Facultar dados 
essenciais para a 
avaliação diagnóstica 
da situação de perigo  

 
 
 
 
- Comunidade 
educativa 
 

 
 
 
- Ações de sensibilização/formação 
sobre a sinalização para a CPCJ, 
como dever jurídico  
 
- Ações de sensibilização/formação 
sobre elaboração de 
informação/relatórios para a CPCJ 
 

-Obtenção célere e 
eficiente de 
informação relativa 
aos dados das 
situações de 
risco/perigo 
-Intervenção 
protetiva atempada 
nas situações 
sinalizadas 
 

-N.º de 
informações/relatórios 
solicitados/ 
respondidos  
-N.º médio de dias 
para obtenção de 
resposta/informação à 
CPCJ 
-N.º de solicitações de 
informação 
complementar 
-N.º de solicitações de 
insistência de 
informação 

 
-Agrupamento de 
Escolas 
(DT, Educadores, 
Titulares de 
turma) 
-CPCJ 
 
 

 
 
 
- 1 ação anual 

Colaborar com a 
CPCJ nos atos 
materiais de execução 
das medidas de 
promoção e proteção 
aplicadas 
 
 

 -ECMIJ 
 

- Ações de esclarecimento sobre 
assinatura de acordos de promoção e 
proteção e respetivos atos materiais 
de execução das medidas de 
promoção e proteção aplicadas 

-Melhoria na 
concretização e 
celeridade na 
aplicação das 
medidas 
-Sucesso na 
aplicação das 
medidas de 
promoção e proteção 

-N.º de ações 
planificadas/realizada
s 
-N.º de ECMIJ 
participantes  
-N.º de acordos de 
promoção e proteção 
assinados com ECMIJ 

-CPCJ  
-ECMIJ 

- 1 ação anual  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Plano Local de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens de Vila Nova de 

Poiares, agora aprovado e apresentado, revela a evolução qualitativa da intervenção 

reparadora da CPCJ na sua modalidade restrita desde a sua constituição, bem como, o 

assinalável progresso feito no aprofundamento da sua intervenção na vertente 

preventiva, de âmbito e responsabilidade da modalidade alargada da CPCJ. Deste forma 

tem-se vindo a adotar novas dinâmicas com vista a alcançar novos horizontes, 

cumprindo o nosso dever e contribuindo para a promoção de uma cultura de prevenção 

por parte da comunidade. 

 O  trabalho de equipa, em rede e de forma integrada, permitiu-nos conhecer 

melhor algumas das dificuldades e de constrangimentos sentidos pelos diferentes 

elementos/estruturas, e os quais são imperiosos ultrapassar e/ou eliminar, com vista ao 

aperfeiçoamento do trabalho para a promoção do desenvolvimento integral e positivo 

das crianças e jovens do concelho.  

 A dinâmica da equipa da CPCJ, fruto do processo do projeto “Tecer a 

Prevenção” levou a um aumento do ânimo e do companheirismo para prosseguirmos 

com tão nobre missão de promoção e proteção das crianças e jovens de Vila Nova de 

Poiares. 

 É de realçar que apesar de nem todas as entidades com competência em matéria 

de infância e juventude do concelho de Vila Nova de Poiares terem assento na CPCJ 

estas estão representadas por outras entidades. Por isso importa reiterar a importância de 

união de ideais e de esforços por todas as entidades e os parceiros fundamentais para o 

processo de prevenção, intervenção e remediação dos direitos das crianças e jovens. 

Fruto desse trabalho virá a otimização de recursos, das ações e estratégias a utilizar. 

 Deste modo, podemos contribuir para uma comunidade local e regional, com 

crianças e jovens mais capazes, autónomos, responsáveis e solidários, bem como, 

promovendo a qualidade do ambiente familiar, escolar e comunitário. 

 Não obstante dos direitos da criança, também é importante os direitos de uma 

família e o direito à vida em comunidade, sendo um caminho complexo a percorrer e 

por isso moroso.  

“Se é verdade que os problemas sociais nunca foram simples, é igualmente certo 

que nunca foram tão complexos. E isso coloca um enorme desafio a todas as 

instituições.” (pg. 141, Marques, R., 2017) 
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GLOSSÁRIO 

A 

 Abandono 
Criança/jovem abandonada/o ou entregue a si própria, não tendo quem lhe 

assegure a satisfação das suas necessidades básicas essenciais e de segurança, ao nível 
físico, afetivo, emocional e de supervisão parental. 

 Abandono Escolar 
Saída do sistema de ensino antes da conclusão da escolaridade obrigatória, 

dentro dos limites etário previsto na lei. 

 Absentismo escolar 
É referente à falta do aluno à escola não sendo a ausência motivada por doença 

prolongada ou licença legal. 

 Abuso 
Mau trato – qualquer ação não acidental, que provoque ou possa provocar dano 

físico, psicológico, sexual na vítima, podendo ser resultado uma ação ou de uma missão. 

 Acordo de promoção e proteção 
Compromisso redigido a escrito entre as Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens ou Ministério Público e os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de 
facto e, ainda, a criança ou o jovem com mais de 12 anos, pelo qual se estabelece um 
plano operacional no âmbito de medidas de promoção de direitos e proteção da criança.  

 Arquivamento do processo 
Cessando a medida ou decidindo-se pelo arquivamento, o processo é arquivado 

só podendo ser reaberto se ocorrerem factos que justifiquem a aplicação da medida de 
promoção e proteção. 

 Arquivamento (liminar) do processo 
O processo é arquivado antes da recolha informada do Consentimento dos pais, 

representante legal ou quem tenha a guarda de facto. 

C 

 Consentimento 
Prestação escrita, informada e esclarecida de consentimento para a intervenção; 

confere a legitimidade para a intervenção da CPCJ. Consentimento expresso dos pais, 
do representante legal ou da pessoa que tenha a guarda de facto, de que depende a 
intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
Entidade oficial não judiciária, baseada numa lógica de parceria local, com 

autonomia funcional, que visa promover os direitos da criança e do jovem e de prevenir 
ou pôr termo a situações suscetíveis de afetarem a sua segurança, saúde, formação, 
educação, ou desenvolvimento integral deliberando com imparcialidade e 
independência. 

 Competências parentais 
Podem ser entendidas como um conjunto de estratégias e ações que permitem 

aos pais ou cuidadores, isto é, às figuras que assumem uma função parental, lidar com 
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os desafios inerentes ao ser mãe ou pai, não se refletindo automaticamente pela 
maternidade ou paternidade, precisando de aquisição através de formação, treino e 
resiliência. 

 Criança ou jovem 
Pessoa com menos de 18 anos ou a pessoas com menos de 21 anos que solicite a 

continuação da intervenção iniciada antes de atingir os 18 anos. Ou os jovens até aos 25 
anos que se mantenham em situação de estudo ou de não trabalho. 

E 

 Educação Parental 
Programa de formação visando o melhor exercício das funções parentais, aos 

pais, familiares ou outros a quem a criança ou jovem seja entregue, quando sejam 
aplicadas as medidas previstas legalmente. 

 Entidades com competência em matéria de infância e juventude 
Pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, que por desenvolverem 

atividades nas áreas da infância e juventude, têm legitimidade para intervir na promoção 
dos direitos e na proteção da criança ou jovem em perigo. 

G 

 Guarda de facto 
Relação que se estabelece entre a criança ou jovem e a pessoa com quem ela 

vem assumindo, continuadamente, as funções essenciais próprias de quem tem 
responsabilidade parentais, relação de convívio continuado e partilha de residência. 

I 

 Irmãos 
A referência a “meios-irmãos” não é correta, devendo-se adotar a seguinte 

terminologia: Irmãos uterinos – para filhos da mesma mãe; Irmãos consanguíneos – 
para filhos do mesmo pai; Irmãos germanos – para filhos do mesmo pai e da mesma 
mãe. 

M 

 Medida de acolhimento familiar 
Medida de colocação da criança ou jovem à responsabilidade de uma pessoa 

singular ou uma família, habilitadas para o efeito, proporcionando a sua integração e 
prestação de cuidados adequados às suas necessidade, bem-estar e educação necessária 
para o seu desenvolvimento integral e positivo. 

 Medida de acolhimento residencial 
Medida de colocação da criança ou jovem aos cuidados de uma entidade que 

esteja habilitada para tal acolhimento e disponha de instalações, equipamento e recursos 
humanos permanentes para o acolhimento, devidamente dimensionados e habilitados 
para a garantia dos cuidados adequados. 
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 Medida de apoio para a autonomia de vida 
Perspetiva proporcionar ao jovem com idade superior a 15 anos um apoio 

económico e/ou acompanhamento psicopedagógico e social, para lhe proporcionar 
condições e competências para viver por si só e adquirir autonomia de vida. 

 Medida de apoio junto de outro familiar 
Colocação da criança ou jovem sob guarda de um familiar com quem resida ou a 

quem seja entregue, acompanhada de apoio psicopedagógico e social, e caso necessário, 
de ajuda económica. 

 Medida de confiança a pessoa idónea 
Colocação da criança ou jovem sob guarda de uma pessoa que não pertencendo à 

sua família, com eles tenha estabelecido relação de afetividade recíproca, podendo esta 
medida ser acompanhada por apoio de natureza psicopedagógica e se necessário uma 
ajuda económica. 

 Medidas de promoção dos direitos e de proteção 
É a providência adotada pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens ou 

pelo Ministério Público, para proteger a criança ou jovem em perigo, sendo da 
competência exclusiva das entidades referidas que estão tipificadas na Lei , dividindo-se 
em grupos: 

Medidas em meio natural de vida – apoio junto dos pais, apoio junto de outro 
familiar, confiança a pessoa idónea, apoio para autonomia de vida; 

Medidas de colocação – acolhimento familiar ou acolhimento em instituição. 

 Ministério Público 
Magistratura autónoma não pertence  à CPCJ, nem sendo seu consultor jurídico 

ou represente o “tribunal” junto da Comissão, mas é sim, um zelador para o 
cumprimento da Constituição e da Lei por parte de Comissão e seus comissários. 

N 

 Negligência 
Comportamento regular que leva a que as necessidades físicas básicas da criança 

ou jovem e a sua segurança não sejam devidamente atendidas por quem cuida dela/e 
(pais ou outros responsáveis). 

P 

 Procedimento de urgência 
Na existência de perigo atual ou iminente para a vida ou de grave 

comprometimento da integridade física ou psíquica da criança ou jovem, e na ausência 
de consentimento dos detentores das responsabilidades parentais ou da guarda de facto, 
as entidades com competências em matéria de infância e juventude, bem como, as CPCJ 
ou as Forças de Segurança tomam as medidas adequadas para a sua proteção imediata e 
solicitam a intervenção do Ministério Público ou das entidades policiais. 

 Processo de promoção e proteção (PPP) 
O  processo inicia-se aquando da decisão de abertura e da instrução deste, sendo 

necessário a recolha de comunicações  ou informações por escrito ou verbais de factos 
que serviram de sinalização e sustentem  a CPCJ para  processo. 
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 Processos ativos 
Os processos de promoção e proteção que estão a ser objeto de intervenção por 

parte da CPCJ ou do Ministério Público. 

S 

 Situação de emergência 
Situação de perigo atual ou iminente para a vida  ou de grave comprometimento 

da integridadefísica ou psíquica da criança ou jovem, sendo exigível a proteção imediata 
com recurso à aplicação de medidas de promoção e proteção. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Lista de indicadores e fatores de risco para o preenchimento da 
ficha de comunicação ou sinalização de situações de maus tratos ou outras 
situações de perigo detetadas pelos profissionais das Forças de Segurança 

FALTA DE CUIDADO E SUPERVISÃO  

 Procura de comida, roupa, etc., em caixotes do lixo e contentores 

 Usa roupa suja, rota e inadequada e cheira mal 

 Pede comida ou dinheiro, sozinho/a ou acompanhado/a 

 Limpa vidros nos semáforos, com ou sem companhia 

 Vende na rua, nos semáforos, etc. com ou sem companhia 

 Está na rua, nos parques de recreio, etc., no horário escolar 

 É muito pequeno/a para estar sozinho/a na rua 

 É muito pequeno/a para estar sozinho/a em casa 

 É cuidado/a por um/a irmão/irmã com menos de 12 anos 

 Executa tarefas domésticas e cuida de irmãos mais pequenos 

 Realiza tarefas próprias de adultos 

 Frequenta locais de prostituição 

 Frequenta estabelecimentos de jogos, fortuna ou azar 

 Frequenta estabelecimentos ou espetáculos não autorizados 

 Frequenta locais que vendem ou facilitam o consumo de álcool 

SINAIS FÍSICOS E EMOCIONAIS 

 Apresenta feridas ou outros sinais de agressão física e/ou apresenta múltiplas 
lesões em diferentes estádios de evolução 

 Tem sinais de queimaduras ou mordeduras 

 Tem sinais de picadas ou cortes 

 Apresenta sintomas de intoxicação por fármacos 

 Magreza extrema, cabelo frágil com placas de alopécia 

 Coxeia ou mostra dificuldades em caminhar 

 Usa roupa interior rasgada, manchada ou ensanguentada 

 Tem um comportamento sexual impróprio para a idade 

 Tem contactos sexuais a troco de dinheiro ou presentes 

 Gravidez no início da adolescência 

 Intenção ou tentativa de suicídio 

ATOS ANTISOCIAIS E COMPORTAMENTOS DE RISCO 

 Rouba comida em lojas, bares, etc. (com ou sem intimidação)  

 Rouba objetos em estabelecimentos (com ou sem intimidação)  



140 
 

 Rouba a outras pessoas (com ou sem intimidação)  

 Comete atos de vandalismo (queimar caixotes de lixo, automóveis, etc.)  

 É denunciado/a por agressão sexual a outras crianças  

 Agride outras crianças (sendo ou não denunciado/a ) 

 Agride ou intimida os pais ou outros adultos  

 Trafica ou negoceia substâncias psicotrópicas ou estupefacientes  

 Consome álcool e tem menos de 16 anos 

 Inala colas ou diluentes  

 Foge das aulas  

 Foge de casa  

 Conduz uma motorizada ou moto sem licença ou carta  

 Anda de bicicleta em ruas movimentadas, sem capacete  

 Brinca na linha do comboio a ver quem é o último a levantar-se  

 Pendura-se no autocarro com a bicicleta ou os patins  

REACÇÕES OU MANIFESTAÇÕES DA CRIANÇA 

 Diz que foi fisicamente agredido/a  

 Informa que a mãe/pai lhe causou uma lesão  

 Diz que foi agredido/a sexualmente  

 Cauteloso/a no contacto físico com adultos  

 Diz que é infeliz em casa  

 Recusa-se a falar de si mesmo/a  

 Recusa-se a falar da família  

 Parece ter medo dos pais  

 Não quer regressar a casa  

 Não quer que falem com os pais sobre o ocorrido  

 Mostra-se extremamente agressivo/a exigente ou irritado/a  

 Apresenta indícios de confusão, ansiedade, medo, etc.  

 Apresenta sinais evidentes de tristeza, inibição e apatia  

 Diz que não tem ninguém que cuide dele/a  

INDICADORES FAMILIARES  

 Subestimam a importância das lesões ou negligencia detetada 

 Subestimam a importância dos comportamentos pré-delituosos ou antisociais 

 Tentam ocultar a lesão ou proteger e encobrir o agressor  

 Recusam-se a comentar o problema da criança, não dando nenhuma explicação 
para o problema e quando o fazem são contraditórias e pouco convincentes  

 Ocultam a criança das outras pessoas  

 Toleram todos os comportamentos da criança sem lhe impor limites  

 Têm uma imagem negativa dele/a  

 Menosprezam, rejeitam ou culpam a criança  



141 
 

 Não manifestam afeto em relação à criança  

 Parecem não se preocupar com a criança  

 Privam a criança de relações sociais  

 Fogem às suas responsabilidades parentais  

 Delegam o cuidado da criança em estranhos  

 Os pais são muito jovens e imaturos  

 Os pais estão socialmente isolados  

 Usam a criança como arma em processos de separação e divórcio  

 Violência familiar ou doméstica  

 A mãe/pai denuncia maus tratos do(a) companheiro(a)  

 Pedem dinheiro ou comida com ou sem a companhia da criança  

 Um dos pais sofre de uma doença mental 

 Pelo menos um dos pais apresenta um défice intelectual 

 O pai ou a mãe sofre de uma doença crónica e/ou grave  

 Negligência pessoal, aspeto e higiene inadequados  

 Habitação em más condições de segurança e higiene  

 Os pais consomem de drogas ou álcool  

 Sabe-se da existência de ludopatias (vícios de jogo) nos pais  

 Um dos pais está preso  

 Prática da prostituição  

 Recusam-se ou mostram-se relutantes a ir buscar a criança à Esquadra/ Posto, 
quando solicitados por elementos das FS  

 Procura tardia de cuidados médicos  

 Discrepância entre a ligeireza narrativa e a gravidade das lesões apresentadas  

 Isolamento e ausência de rede de suporte (vizinhos, família alargada, serviços 
locais)  

 Outros indicadores que se considerem pertinentes 

 

FONTE: Guia de Orientações para os Profissionais das Forças de Segurança na Abordagem de Situações 
de Maus Tratos ou Outras Situações de Perigo, CNPCJR, in 
http://www.cnpcjr.pt/guias/Guia_FS_AGO2011.pdf 
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Anexo 2 - Designação dos grupos de trabalho no decorrer do projeto 
“Tecer a Prevenção” 

1ª fase 

Tabela 58 - Grupos de trabalho para a elaboração do Projeto Tecer a Prevenção – Diagnóstico Local 

Área Temática Comissários/as 

Proteção 
Zita Martins 
Lara Henriques de Oliveira 
Cátia Fonseca 

Saúde 
Paula Santos 
Isabel Fazenda 

Educação 
Maria da Luz Pedroso 
António Amado 
Alzira Nobre 

Segurança 
Luís Sousa 
1.º Sargento Almeida (Comandante do Posto da GNR) 
Guarda Principal Pedroso (Susana) 

IPSS’s 
Patrícia Lima 
Sofia Monteiro 

Segurança Social 
Ana Branquinho 
Ana Cristina Tomás 

Cultura/Recreativo/Desporto 
Organizações Locais 

José Guilherme Feteira 
Ana Paula Candeias 
Hugo Santos 

Câmara Municipal 
Rede Social 

Carla Lima 
Artur Santos 
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Anexo 3 - Designação dos grupos de trabalho para a elaboração do Projeto 
Tecer a Prevenção - Problemáticas 

2ª fase 

Tabela 59 - Grupos de trabalho para a elaboração do Projeto Tecer a Prevenção - Problemáticas 

Problemática Comissários/as 

Parentalidade / Família / Negligência  

Susana Pedroso 
Paulo Almeida 

Alzira Nobre 

Cátia Fonseca 

Patrícia Lima 

Hugo Santos 

Ana Branquinho 

Violência doméstica 

Artur Santos 

Paula Santos 

António Amado 

Lara Oliveira 

Paula Candeias  

Luís Sousa 

Desajustamento entre as necessidades formativas e 
educativas das crianças e dos jovens e as respostas 
formativas e educativas do concelho 

José Guilherme 

Maria da Luz Pedroso 

Sara Pinheiro 

Fátima Correia 

Carla Lima 

Zita Martins  
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ERRATA 

Página  Texto Onde se lê Deve ler-se 
 

 Capa Protecção Proteção 
XIII Siglas ADIP - Associação de Desenvolvimento 

Integrado de Poiares 
Associação para o de Desenvolvimento 
Integrado de Poiares 

XIII Siglas IEFP – Instituto de Emprego e Formação 
Profissional 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação 
Profissional 

A Preâmbulo/ 3.º 
parágrafo, 1.ª 
linha 

Programa Projeto 

A Preâmbulo/ 3.º 
parágrafo, 3.ª 
linha 

Programa Projeto 

C 2.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

piloto com CPCJ piloto com as CPCJ 

C 7.º parágrafo/ 4.ª 
linha 

quarto quatro 

1 4.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

os/as comissários/as os comissários 

1 4.º parágrafo/ 3.ª 
linha 

pela Lei pelas Leis 

3 2.º parágrafo/ 4.ª 
linha 

Este serve de guião para ao longo do 
tempo verificarmos o percurso que 
estamos a fazer, os contributos para a 
comunidade, mais especificamente, para o 
desenvolvimento positivo e integral 

Este servirá de guião, para ao longo do 
tempo, verificar o que fazer, bem como, os 
contributos a adotar para o 
desenvolvimento positivo e integral  

8 2.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

existe existem 

8 2.º parágrafo/ 4.ª 
linha 

Plano Municipal da Educação Projeto Educativo Concelhio 

8 3.º parágrafo/ 3.ª 
linha 

E como Como 

9 4.º parágrafo/ 3. ª 
linha 

a envolveu envolveu 

9 5.º parágrafo/ 4.ª 
linha 

aos alunos os alunos 

10 5.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

todos/as os/as alunos/as todos os alunos 

10 6.º parágrafo/ 2.ª 
linha 

providos promovidos 

11 3.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

do 1.º ciclo o 1.º ciclo 

13 3.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

disponha dispunha 

16 Tabela 5 e do Secundário e no Secundário 
16 3.º parágrafo/ 1.ª 

linha 
A tabela acima apresentada A tabela 6  

17 1.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

Como se pode ver pela tabela no combate 
o insucesso escolar 

De cordo com os dados, para o combate 
ao insucesso escolar 

20 1.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

ação social ação social escolar 

20  2.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

ao nível do material ao nível dos manuais, material escolar 

20 2.º parágrafo/ 2.ª 
linha 

os escalões atribuídos os escalões do abono de família atribuídos 

20 4.º parágrafo/ 2.ª 
linha 

através a  através da 
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21 2.º parágrafo/ 3.ª 
linha 

No entanto, os pais presentes na escola 
sempre que solicitados tendo participado e 
colaborado em 2015/16 em 11 projetos. 

No entanto, sempre que solicitados, os pais 
estiveram presentes na escola, tendo no 
período de 2015/ 16 colaborado em 11 
projetos. 

24 4.º parágrafo Serviço Nacional De Intervenção Precoce 
Na Infância 

Serviço Nacional de Intervenção Precoce 
na Infância 

26 3.º ponto Projeto De Prevenção E Intervenção Em 
Violência 

Projeto de Prevenção e Intervenção em 
Violência 

26 4.º ponto Vigilância Epidemiológica Das Doenças 
Transmissíveis  

Vigilância Epidemiológica das Doenças 
Transmissíveis 

26  4.º ponto Vigilância Epidemiológica Em Saúde 
Ambiental 

Vigilância Epidemiológica em Saúde 
Ambiental 

28 Tabela 20 Gastroenterelogia Gastroenterologia  

47 1.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

dos/as cidadãos/ãs dos cidadãos 

47 2.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

Vêm Vem 

47 2.º parágrafo/ 5.ª 
linha 

Segurança Social e que é estipulado Segurança Social e estipulado 

49  Tabela 32 2013/ 2014 e 2015 Dezembro/ 2013, dez/ 2014 e dez/ 2015 

53 2.º parágrafo/ 2.ª 
linha 

um por ano uma por ano 

53 2.º parágrafo/ 3.ª 
linha 

não existiu nenhum não existiu nenhuma 

55 3.º parágrafo/ 2.ª 
linha 

Fevereiro  fevereiro 

55 5.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

Julho  julho 

63 7.º parágrafo/ 1.º 
linha 

apresentasse da seguinte tal como se pode  apresenta-se tal como se pode constatar 

65 1.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

registasse regista-se 

67 2.º parágrafo/ 4.ª 
linha 

parceira parceria 

81 2.º parágrafo/ 2.ª 
linha 

forcas fortes 

87 2.º parágrafo/ 1.ª 
linha 

três com três problemáticas com 

93 Tabela 49/ 2.ª 
coluna/ 1.ª linha 

Interventiva da na interventiva na 
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129 1.º parágrafo/ 5.ª 
linha  

Deste Desta 

Página Texto Não devia constar 
Devia constar 

 

XIII Siglas  CMVNP – Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares 

XIII Siglas  CPM – Comissão de Proteção de Menores 

XIII Siglas  PNV – Plano Nacional de Vacinação 

XIV Siglas  PV – Projeto de Vida 

11 2.º parágrafo/ 4.ª 
linha 

Destinatários  
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