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P L A N O  LO C A L  D E  P R O M O Ç Ã O  E  P R OT E Ç Ã O  D O S  D I R E I TO S  D A S  C R I A N Ç A S  E  J O V E N S  ( P L P P D C J )  

Eixo Estratégico: Promoção do Acesso à Informação e Participação das Crianças e Jovens  

 
Objetivos Estratégicos 

Potenciar a informação do conhecimento das crianças e jovens sobre os seus direitos, promover a sua participação nas decisões tomadas nos 
diversos contextos em que se inserem;  
Garantir a formação adequada aos profissionais que interagem sistematicamente com crianças e jovens no sistema de ensino, judicial, saúde 
e da segurança social 

Ação Descrição Meta Responsabilidade 

Criação de Assembleias de 
Alunos * 

Uma vez por período letivo, realizar uma assembleia com todos 
os alunos, por ciclo, com o objetivo de os auscultar relativamente 
a assuntos que lhes digam respeito na vertente escolar e cívica  

Iniciar no ano letivo 2022/2023 em, 
pelo menos, 2 Agrupamentos/Escolas 
do concelho 

Divisão da Educação da Câmara 
Municipal de Santo Tirso 

Divulgação das respostas da 
saúde * 

 
Maior divulgação dos Serviços/Programas existentes nas 
Unidades de Saúde Familiar: Núcleos de Apoio às Crianças e 
Jovens em Risco (NACJR)/ Equipa de Saúde Escolar/ Equipa de 
Prevenção da Violência nos Adultos (EPVA)/ Equipa Local de 
Intervenção Precoce (ELI)  - Ação potencializadora, através de 
reuniões de articulação da Saúde Escolar com os Gabinetes de 
Apoio ao Aluno/ Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

1 reunião por ano letivo, como todos 
os gabinetes de apoio ao aluno/ 
Serviço de Psicologia e Orientação 
(SPO) 

ACES  
(em parceria dos Agrupamentos 
e Escolas do concelho) 

Replicação/Adaptação do 
modelo educativo "Educar 
para a arte" implementado 
na EB1 S. Bento da Batalha * 

 
Replicar e Adaptar o modelo educativo "Educar para a arte" a 
outros estabelecimentos de ensino, com vista a promover a 
integração e um maior envolvimento da comunidade cigana no 
contexto educativo, de forma a prevenir o absentismo e o 
abandono escolar neste público-alvo 

Até final 2024, implementação, pelo 
menos, na EB1 Sequeirô 

Agrupamentos de Escolas (sob 
orientação das Representantes 
da Escola EB1 S. Bento da 
Batalha) 

PROJETO A D ÉL IA   
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Ação Descrição Meta Responsabilidade 

Criação da figura do 
Mediador nos principais 
aglomerados da 
Comunidade Cigana 

Nomeação de um mediador, elemento integrante da 
comunidade cigana, por forma a facilitar a articulação entre os 
serviços e a comunidade, promovendo uma maior integração das 
famílias de etnia cigana na sociedade 
 

Até final de 2024 - Designação de 1 
mediador num dos aglomerados da 
Comunidade Cigana 
 

Ação Social da Câmara 
Municipal de Santo Tirso 

Realização e Publicação de 
um livro com "Histórias de 
Vida" da comunidade cigana 

Recolher histórias de vida da comunidade cigana e publicar em 
formato de livro e posterior divulgação através da comunicação 
local (TV, radio; jornais locais), por forma a espelhar o valor da 
família nestas comunidades, permitindo um maior conhecimento 
da população em geral destes valores 

Pelo menos uma publicação no ano 
de 2023 

CLDS/Câmara Municipal de 
Santo Tirso 

Ação de sensibilização sobre 
práticas/atendimento dos 
serviços de saúde * 

Dinamizar ações internas  de sensibilização para alteração das 
práticas de atendimento no que se refere à reserva da vida 
privada e questões de confidencialidade, sobretudo no que 
respeita às consultas jovens 

Aumentar em 20% a procura de 
serviços de saúde por parte dos 
jovens até final de 2024  

ACES 

Promoção da Participação 
de crianças e jovens nas 
decisões comunitárias  

Convidar crianças e jovens, com representatividade na 
comunidade, para participarem em diferentes atividades 
promovidas pela CPCJ ou, eventualmente, de outras entidades 
do concelho 

Participação em, pelo menos 2 
atividades da CPCJ, até finais de 2023 

CPCJ 

Eixo Estratégico: Apoio às Famílias e à parentalidade 
Objetivo(s) Estratégico(s) Promover oportunidades de crianças e jovens crescerem em contextos familiares promotores dos Direitos das Crianças 

 
Ação Descrição Meta Responsabilidade 

Sessão de sensibilização - 
Parentalidade Positiva 

Sessão de sensibilização - Parentalidade Positiva-  sobre a 
importância do acompanhamento dos pais no desenvolvimento 
cognitivo, pessoal e social dos filhos, dirigido a pais de alunos do 
Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

1 sessão de sensibilização, por ciclo 
de ensino em, pelo menos, 1 
Agrupamento/Escola do concelho (a 
determinar após reunião com 
Escolas) 

CAFAP SC 
(Divisão de Educação da 
Câmara Municipal de Santo 
Tirso) 

 
Implementação do "Dia/ 
Festa da Família" * 

Desenvolver e dinamizar a atividade "Dia/ Festa da Família", 
com o objetivo de promover a interação entre pais e filhos, bem 
como envolver os pais/cuidadores na(s) dinâmica(s) da Escola 

Implementar esta atividade em, pelo 
menos, 4  Agrupamentos /Escolas do 
concelho, até final de 2024 

Agrupamentos/Escolas do 
concelho 
(Associação de Pais e 
Encarregados de Educação) 
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Ação Descrição Meta Responsabilidade 

Potencialização da oferta de 
atividades no Município 
dirigidas a famílias com 
filhos jovens* 

Incentivar e privilegiar a participação das famílias com filhos 
jovens, nas atividades existentes no concelho (ex. Corrida das 
Cores; Há Baile no Largo/ Praça; Torneios desportivos entre 
pais/ filhos; ateliers de arte 
 
Promover atividades radicais e intercâmbios culturais 
intergeracionais, por forma a promover o convívio entre pais e 
filhos em idade jovem 

Até final de 2024 -envolver em, pelo 
menos, 25 famílias/ano  

Pelouros do Desporto e Cultura 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso 
(com participação ativa de 
associações da comunidade, 
Escolas..) 

Oficinas sobre a importância 
do Brincar (0/6 anos e 
6/12)* 

Promover ações com a participação ativa das famílias com 
crianças até aos 12 anos, através da realização de oficinas e  
workshops (ex. Rally Paper, brincar, oficinas do brinquedo, 
atividades desportivas), adaptados a cada faixa etária 

Próximos 2 anos letivos 2022/2023 e 
2023/2024 em, pelo menos, 2 dos 
Agrupamentos /Escolas do concelho 

Agrupamentos/Escolas do 
concelho 

Ações de sensibilização 
sobre cuidados de saúde 
primários* 

Dinamização de sessões de sensibilização e informação acerca 
de temáticas de interesse (Higiene, Alimentação, Saúde…), 
dirigidas a pais de crianças do 1º ciclo 

Até 2024 - 15% das Famílias com 
crianças integradas no 1º ciclo 

ACES 
(Equipas de Saúde Escolar) 

Reflexão acerca do modelo 
de educação parental * 

Promover uma reunião com a ASAS/ CAFAP SC no âmbito da 
comissão restrita da CPCJ, para debater o atual modelo de 
funcionamento de educação parental, com vista a uma possível 
readaptação a outros públicos-alvo. 

Uma reunião até final do ano 2023. ASAS/ CAFAP SC 

Divulgação através de 
diferentes meios de 
comunicação de propostas 
de atividades práticas, 
dentro da temática "Brinque 
15 min. com o seu filho". 

Realizar propostas simples e divertidas adaptadas às diferentes 
faixas etárias, para incentivar e promover atividades e 
brincadeiras entre pais e filhos 

Integração desta atividade no Mês da 
Prevenção dos Maus-Tratos na 
Infância, com a concretização de 1 
atividade por semana. A desenvolver 
nos anos 2023 e 2024 

CPCJ 
(CAFAP SC) 

Divulgação dos Programas 
de Parentalidade Positiva * 

Promover sessões de divulgação dos Programas de 
Parentalidade Positiva junto das Entidades com Intervenção em 
Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ) 

1 sessão de sensibilização em pelo 
menos 2 Centros de Saúde até final 
de 2024 
1 sessão em cada 
Agrupamento/Escola do Concelho até 
final de 2024 

ASAS/ CAFAP SC 
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Eixo Estratégico: Prevenção e Combate da Violência contra Crianças e Jovens e Promoção da Igualdade 

Objetivos Estratégicos 

Implementar objetivos estratégicos no âmbito da prevenção e combate de todas as formas de violência, nos diversos contextos 
nomeadamente na Escola, em Casa, no Mundo Digital e diferentes comunidades que a criança frequenta;  
Assegurar o direito à proteção e educação para o Direito, quer através de programas preventivos no âmbito da violência, quer na educação 
para o empoderamento individual;  
Informar e responsabilizar todas as entidades e cidadãos a intervir perante situações de maus tratos e/ou qualquer tipo de violência;  
Promover o direito de igualdade e não discriminação, particularmente das crianças e jovens em contexto de especial vulnerabilidade. 

Ação Descrição Meta Responsabilidade 

Elaboração de um Programa 
Anual de Sensibilização 
sobre a violência contra 
crianças e jovens 

 
Construir um Programa Anual de Sensibilização sobre a 
violência contra crianças e jovens que contemple os seguintes 
domínios:  
- direcionado a diferentes agentes educativos 
- com conteúdos programáticos adaptados ao Pré Escolar e 1.º  
e 2.º Ciclo do Ensino Básico 
- com ações interativas para o 3.º ciclo e Ensino Secundário (ex. 
vídeos) 
- dinamizado pelo Grupo de Trabalho - Violência Doméstica (GT-
VD) da Rede Social  
- participação, a convite, de associações de jovens LGBTQ+ (ex. 
rede ex-aequo), com o objetivo de combater a discriminação 
sexual 
 
Efetuar reunião com os diretores de agrupamento para reflexão 
sobre a informação vertida na investigação da U. Porto  

1 plano de ações de sensibilização 
concluído até junho do ano letivo 
2022/2023 
 
1 Reunião com os diretores 
Agrupamentos/Escolas do Concelho, 
até ao final do ano letivo 2021/2022 
 
Todos os ciclos de ensino e agentes 
educativos tenham acesso a pelo 
menos 1 tema das ações previstas em 
plano 

CPCJ  
(GT-VD) 

Criação de mecanismos 
digitais para informação e 
denúncia de situações de 
violência, bullying e 
questões relacionadas com a 
sexualidade * 

 
Criar mecanismos digitais, nos sites das escolas, tendo como 
objetivo a divulgação de informação variada sobre as temáticas, 
bem como a possibilidade, por parte das crianças e jovens, de 
exporem as suas dúvidas e/ou situações que necessitem de 
intervenção 
 

Implementação em, pelo menos, 2 
Agrupamentos/Escolas do concelho  

Agrupamentos de 
Escolas/Escolas do concelho 
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Ação Descrição Meta Responsabilidade 

Implementação de Planos de 
Mentoria/ Apadrinhamento* 

Implementar planos de mentoria/apadrinhamento, que visam 
prestar auxílio, suporte e acompanhamento de alunos mais 
velhos a alunos mais novos, nas mais diversas áreas/assuntos 
e/ou necessidades 

Abranger 50% de alunos, de entre os 
alunos propostos (pelos diretores de 
turma) em, pelo menos, 3 
Agrupamentos/Escolas do concelho, 
até final de 2024 

Serviço de Psicologia e 
Orientação dos Agrupamentos 
de Escolas/Escola 

Dinamização de Ações de 
formação de curta duração 
sobre estratégias educativas 
positivas e de não violência* 

Dinamizar ações de curta duração dirigida a pessoal docente e 
não docente, com o objetivo de sensibilizar e formar estes 
agentes educativos para a importância do recurso a estratégias 
educativas positivas e de não violência  

Abranger 50% do total de Professores 
do 1.º CEB de, pelo menos, 3 
Agrupamentos/Escolas /IPSS do 
concelho, até final de 2024 
 
Abranger 35% do pessoal não 
docente em, pelo menos, 3 
agrupamentos/escolas/IPSS do 
concelho, até final de 2024 

CPCJ  
(Centro de Formação Sebastião 
da Gama; 
Agrupamentos/Escolas /IPSS) 

Criação de Gabinete de 
Apoio à Vitima 

Levar a cabo todas as diligências necessárias para a 
implementação do Gabinete de Apoio à Vitima Multidisciplinar 
permanente no concelho 

Gabinete criado e em funcionamento 
no início de 2023 

Câmara Municipal de Santo 
Tirso  

Comemoração do Dia 
Mundial de Combate ao 
Bullying * 

Comemorar o Dia Mundial de Combate ao Bullying (20 de 
outubro) em contexto escolar, divulgando junto dos agentes 
educativos, material (vídeos, flyers, etc.) sobre esta temática e a 
realização de atividades escolares dirigidas ao tema 
 

Anos Letivos 2022/2023 e 2023/2024 
Implementação em, pelo menos, 3 
Agrupamentos/Escolas/IPSS do 
concelho 

Agrupamentos/Escolas /IPSS 

Eixo Estratégico: Promoção e Proteção do Bem-estar das Crianças e Jovens 

Objetivos Estratégicos 
Assegurar o direito de sobrevivência e desenvolvimento das crianças e jovens, promovendo-se a prevenção e o acompanhamento no que se 
refere à saúde física e mental, com vista ao desenvolvimento de gerações saudáveis 

Ação Descrição Meta Responsabilidade 

Criação de Gabinete(s) de 
atendimento child-friendly 

Criar espaços de acohimento/ receção e atendimento com 
melhores condições de privacidade, conforto, segurança e com 
a implementação de recursos didácticos/ lúdicos, adaptados a 
crianças e jovens    
 

Até 2023 - Existência de pelo menos 
2 gabinetes/salas de atendimento 
para a CPCJ 

Câmara Municipal de Santo 
Tirso  
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Ação Descrição Meta Responsabilidade 

Potencialização das 
parcerias com a Saúde  

Reativar o Grupo Trabalho - Saúde Mental (GT-SM) da rede 
social com a participação da CPCJ e propor a nomeação de um 
representante da área da Educação do concelho, para 
integração do GT-SM 
 
Indagar a responsável pelo serviço de psiquiatria do Centro 
Hospitalar Médio Ave (CHMA) sobre a possibilidade de 
nomeação de um elemento de ligação/articulação com as 
ECMIJ, no sentido de melhorar a ligação entre estas 
organizações 

Incluir no GT-SM a intervenção no 
âmbito da saúde mental para 
crianças e jovens - até janeiro de 
2023 
 
Nomeação de elemento de ligação 
entre o Serviço de Psiquiatria do 
CHMA e as ECMIJ 

Câmara Municipal de Santo 
Tirso  

Apresentação/ Divulgação 
dos Resultados do 
Diagnóstico  no âmbito do 
Projeto Adélia e do Plano 
Local de Promoção e 
Proteção de Crianças e 
Jovens 

Realizar uma reunião/sessão de apresentação dos resultados do 
Diagnóstico no âmbito do Projeto Adélia e do Plano Local de 
Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, junto das entidades 
com intervenção na área da saúde do concelho. Pretende-se 
que esta ação possa ser desenvolvida no âmbito das 
Comemorações do Dia da Saúde Mental, para o que deverá ser 
realizada a devida articulação com o CHMA 
 
Realizar uma reunião/sessão de apresentação dos resultados do 
Diagnóstico no âmbito do Projeto Adélia e do Plano Local de 
Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, junto do Serviço de 
Promoção do Bem-Estar da Câmara Municipal de Santo Tirso, 
com o objetivo assegurar/reforçar as respostas/apoios ao nível 
da saúde mental das crianças e jovens e terapias 
complementares de apoio no concelho 

1 sessão realizada em Out. 2022 - Dia 
da Saúde Mental 
 
 
 
 
 
 
 
1 reunião realizada até ao início de 
2023 

CPCJ  

Dinamização de Ações de 
divulgação dos Programas 
de Desenvolvimento de 
competências pessoais e 
sociais* 

Promover ações de divulgação e de incentivo à implementação, 
junto dos agentes educativos, dos programas preventivos de 
comportamentos aditivos e dependências e de 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais 
(competências de regulação emocional, de comunicação, de 

Ações a desenvolver no ano letivo 
2022/2023 (para eventual  
implementação no ano letivo 
2023/2024) em, pelo menos, 2 
Agrupamentos/Escolas do concelho 

CRI 
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resolução de problemas e tomada de decisão) - Programa 
PISTAS/ Programa TRILHOS / Programa EU E OS OUTROS 

Criação de um programa de 
educação para o 
desenvolvimento de 
competências pessoais e 
sociais e promoção da saúde 
mental para alunos do 1ª 
ciclo do CEB* 

Elaboração de um programa de educação para o 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais e 
promoção da saúde mental, em articulação com os 
Agrupamentos/Escolas, dirigido a alunos do 1.º ciclo do CEB 

Criação de um Grupo de Trabalho até 
meados de 2023 
 
Elaboração do programa até final de 
2024 

CRI 

 


