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Introdução
À semelhança do que vem acontecendo nos anos anteriores, o Plano de Atividades da CPCJ de Boticas para 2018 tem
um conjunto diversificado de ações, tendo por base as problemáticas diagnosticadas e os recursos existentes e cujo principal
objetivo é a promoção dos direitos das crianças e jovens do nosso concelho e a prevenção de situações de perigo.
Para a concretização do trabalho da CPCJ de Boticas, no âmbito das suas competências específicas, continuaremos a
contar com a colaboração e o apoio de todas as instituições e entidades com competência em matéria de infância e
juventude.
Esperamos que com o presente Plano de Atividades possamos continuar a contribuir para melhorar o bem-estar e o
desenvolvimento das nossas crianças e jovens.
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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, 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
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. – Centro de Emprego e Formação Profissional do Alto Tâmega
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Objetivos

Informar e divulgar o trabalho da CPCJ, na

Ações



Manutenção da 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, Núcleo Local
de Inserção e Programa Cidades Amigas das
Crianças

Articulação/divulgação do trabalho e
competências da CPCJ;



Contribuição para o diagnóstico local das

janeiro a dezembro

problemáticas associadas à infância e
juventude.
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Promover momentos de reflexão associados a
problemáticas da Infância e Juventude

Promoção do Sucesso e Competências
Escolares;



Promoção da Educação Parental.



Participação no Dia Mundial da Criança;



Dia Europeu para a proteção das

janeiro a dezembro

crianças contra a exploração sexual e
abuso sexual;


Assinalar Datas Comemorativas



Comemoração do Aniversário da
Convenção sobre os Direitos da Criança

junho, novembro e

e da Declaração dos Direitos da Criança;

dezembro

Realização de um Cartão de Natal da
CPCJ, em colaboração com os alunos do
Agrupamento de Escolas Gomes
Monteiro.

Generalizar a utilização da aplicação
informática na gestão dos Processos de
Promoção e Proteção



Atualização informática de todos os
processos.

janeiro a dezembro
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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

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);



Participação em ações de formação e

janeiro a dezembro

reuniões de trabalho.

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.
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Aprovado em Reunião da Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Boticas, a 18 de junho de 2018
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