
                    PLANO DE AÇÃO 2022 – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Carregal do Sal 

 

 
 

Ações Objetivos Destinatários Estratégias 
Responsáveis  

pela ação 
Data de 

execução 

Lembrar Abril 
Mês da Prevenção dos Maus 
Tratos na Infância. 

Alertar para a necessidade de 
prevenir os maus tratos na 
infância. 

Comunidade em geral 

Nas escolas: Proposta de trabalho. 
Execução pelas diferentes turmas, 
de laços para serem colocados em 
diferentes pontos da comunidade 

CPCJ – Representante do 
ME na CPCJ 
Agrupamento de Escolas 

Mês de abril 
2022 

 

Colocação do laço em metal junto 
do julgado de paz. 
Iluminação da fachada de vários 
edifícios Públicos de azul. 

CPCJ 
C.M. - Representante do 
Município na CPCJ 
 

Colocação de Faixas nas escolas 
do Agrupamento de Escolas de 
Carregal do Sal. 
Centro de saúde.  
Câmara Municipal… 

CPCJ 

Comemorar o dia das nossas 
crianças 

Lembrar o dia e sensibilizar para 
a importância dos direitos da 
criança. 

Comunidade Educativa 

- Organização de uma 
manifestação/marcha com as 
crianças e jovens das escolas do 
Agrupamento de Carregal do Sal. 
- Divulgação 

CPCJ- Representante do 
ME na CPCJ 
C. M. - Representante do 
Município na CPCJ 

1 de junho 
2022, 

Dia Mundial da 
Criança. Alunos do Agrupamento 

de Escolas de Carregal 
do Sal 

Distribuição de lápis às crianças CPCJ 

Ação de sensibilização 
“Educar Para o Direito” 
 

Informar os jovens sobre as leis 
que os protegem/condenam na 
sua forma de estar em 
sociedade 

Alunos do Agrupamento 
de Escolas de Carregal 
do Sal 

Sessões de esclarecimento sobre: 
Legislação, atos legais e ilegais, 
direitos e deveres. 

- Representante do ME 
na CPCJ 
- Drª Ana Ribeiro, 
Advogada (Presidente da 
CPCJ) 

Ao longo do 
ano 2022 
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Ações Objetivos Destinatários Estratégias 
Responsáveis 

pela ação 
Data de 

execução 

“Uso Responsável da Internet” 

- Ação de informação e 
sensibilização para pais e jovens. 
- Identificar as potencialidades 
da internet e alertar para os 
perigos. 
- Cyberbulliyng 

Pais e jovens 
- Ação de Sensibilização. 
- Divulgação 

- CPCJ. 
- Rede Social de C.S. 
- Seção de Prevenção 
Criminal e Policiamento 
Comunitário - GNR 
- Câmara Municipal; 
- CLAS 
- NLI 
- FAPECS 

A definir 

“O Papel das entidades de 
primeira linha na proteção dos 
direitos da criança” 

Sensibilizar para O papel das 
entidades de primeira linha na 
proteção dos direitos da criança 

Entidades de primeira 
linha 

- Ação de informação e 
sensibilização 
- Divulgação 

- CPCJ 
- Coordenador da ETR 
Centro, Dr. Hélio Bento 

A definir 

Prevenção da Violência no 
Namoro 
Prevenção da Violência 
Doméstica 

Alertar e consciencializar os 
jovens para direitos e deveres de 
cidadania 

Comunidade em geral 

 

Ação de 

informação/sensibilização  

“Dia Internacional Pela Eliminação 

da Violência Contra as Mulheres – 

25 de novembro” 

Elaboração de cartaz; 

Divulgação  

Rede Social 
- CPCJ 
- UCC – C Sal 
 - Agrupa. de Escolas de C. 
Sal 
- GNR –Seção de 
Prevenção Criminal e 
Policiamento Comunitário 
- Município 

A definir 

Ação de informação 
/sensibilização relativa ao 
consumo e venda de bebidas 
alcoólicas e tabaco a menores 
de 18/16 anos 

Maior consciencialização e 
informação sobre o consumo e 
venda de bebidas alcoólicas e 
tabaco  a menores  de  18/16 
anos 

Empresas, 
- Estabelecimentos de 
restauração e comercio 

Visitas a estabelecimentos 

comerciais; 

- Entrega de legislação de suporte; 

 

Rede Social 
- GNR 
- Saúde 
- CPCJ 

A definir 

 


