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Introdução
O objetivo do Plano de Atividades da CPCJ de Boticas para 2016 é planear as atividades, procurando manter, aprofundar
e concretizar um conjunto de ações que satisfaçam as necessidades das crianças e jovens do nosso concelho e potenciem o
papel da família no reforço e aquisição de competências, seguindo a mesma linha de atuação dos planos elaborados nos anos
anteriores.
Uma comunidade responsável deve, com a corresponsabilidade das famílias, do Estado central e da sociedade civil, ter
capacidades suficientes para promover e proteger as suas crianças e jovens.
A CPCJ de Boticas, criada pela portaria nº 1372/2009, de 28 de outubro, continuará a trabalhar, privilegiando o trabalho
em rede e a criação de parcerias com outras entidades do concelho e com estruturas regionais e nacionais, a fim de
desenvolver, cada vez mais, serviços e respostas sociais que contribuam para o bem-estar das famílias e ajudem as crianças
e os jovens do concelho que carecem de proteção.
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A CPCJ de Boticas
As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são instituições oficiais não judiciárias, com autonomia funcional,
que visam promover o bem-estar e os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de
afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral (Lei n.º 147/99, de 1 de setembro).
A CPCJ de Boticas foi constituída ao abrigo da portaria de instalação n.º 1372/09, de 28 de outubro.
Intervém diretamente nas crianças e jovens do concelho de Boticas, funcionando nas modalidades alargada e restrita.
Atualmente e após eleições realizadas a 24 de junho de 2014 a CPCJ é composta por representantes das seguintes
entidades:
Assembleia Municipal de Boticas
Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas
Guarda Nacional Republicana de Boticas
Instituto Português do Desporto e da Juventude de Vila Real
Santa Casa da Misericórdia de Boticas
ISS, IP – CDist Vila Real - Segurança Social de Boticas
Centro de Saúde de Boticas
Município de Boticas
Associação de Pais e Encarregados de Educação
Agrupamento de Escuteiros 1148 de Boticas
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Objetivos

Informar e divulgar o trabalho da CPCJ, na

Ações



Criação de uma página no Facebook;



Distribuição de Cartazes e Desdobráveis;



Manutenção e atualização da página de

Comunidade de Boticas

Internet no site do Município de Boticas;



Publicação na imprensa local.



Fomentar a coordenação, colaboração e

Sensibilizar Entidades Locais, para a

Calendarização

janeiro a dezembro

articulação entre os diferentes

intervenção da CPCJ

organismos e instituições que intervêm

janeiro a dezembro

na infância e juventude.


Cooperar com o Conselho Local de Ação Social,
Conselho Municipal da Educação e Núcleo Local
de Inserção

Articulação/divulgação do trabalho e
competências da CPCJ;



Contribuição para o diagnóstico local das
problemáticas associadas à infância e

janeiro a dezembro

juventude.
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Participação no “Mês da prevenção dos
maus-tratos na infância”;

Promover momentos de reflexão associados a
problemáticas da Infância e Juventude



Sensibilização sobre Hábitos de Vida
Saudáveis;



Promoção da Educação parental;



Educação para a Sexualidade, relações e

janeiro a dezembro

afetos.



Dia internacional da Família;



Participação no Dia Mundial da Criança;



Dia Europeu para a proteção das
crianças contra a exploração sexual e
abuso sexual;

Assinalar Datas Comemorativas



Comemoração do Aniversário da
Convenção sobre os Direitos da Criança

maio, junho, novembro e
dezembro

e da Declaração dos Direitos da Criança;



Realização de um Cartão de Natal da
CPCJ, em colaboração com os alunos do
Agrupamento de Escolas Gomes
Monteiro.
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Generalizar a utilização da aplicação
informática na gestão dos Processos de



Atualização informática de todos os
processos.

Promoção e Proteção



Receção e registo das denúncias;



Instauração dos processos de promoção

Atender as pessoas que contactam a CPCJB

e proteção;



Disponibilização de informação.



Acompanhamento e revisão dos acordos

janeiro a dezembro

janeiro a dezembro

de promoção e proteção;


Acompanhar e intervir junto das Crianças,
Jovens e suas famílias com processos na CPCJ

Atendimentos multidisciplinares ao
agregado familiar;



Realização de visitas domiciliárias;



Articulação com outros serviços da

janeiro a dezembro

comunidade.


Potenciar o funcionamento interno da
Comissão

Realização de reuniões periódicas
(restrita e alargada);



janeiro a dezembro

Participação em ações de formação e
reuniões de trabalho.
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Elaborar e divulgar o Relatório de avaliação
Anual da CPCJB



Elaboração do Relatório de Avaliação;



Divulgação do Relatório e comunicação à
Comissão Alargada, CNCJR e Ministério

janeiro

Público.

Aprovado em Reunião da Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Boticas, a 25 de janeiro de 2016
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