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INTRODUÇÃO 

 

Com uma área aproximada de 158,28 Km², o Concelho do Cartaxo é um dos 21 

Concelhos que constituem o Distrito de Santarém, representando aproximadamente 

2,5% deste. 

Composto pelas Freguesias de Pontével, Valada, Vale da Pedra, Vila Chã de 

Ourique, e pela União de freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta e União de Freguesias 

Ereira e Lapa, o Concelho do Cartaxo é limitado a Norte pelo Concelho de Santarém, a 

Sul e a Sudeste pelo Rio Tejo e pelo Concelho de Salvaterra de Magos, a Nascente com 

os Concelhos de Santarém e Almeirim e a Poente pelo Concelho de Azambuja. 

A população residente é segundo os censos de 2011 de 24462, sendo que 3597 

encontram-se na faixa etária de 0 a 14 anos. 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Cartaxo iniciou as suas funções 

em 30/12/2000 pela portaria n.º 1226AS do DR n.º 300/2000, substituindo a Comissão 

de Proteção de Menores que foi criado em 21/02/1997 pela portaria n.º 122 do DR n.º 

44/97. 

Conforme vem estabelecido na Lei de Promoção e Proteção (lei n.º 147/99 de 1 

de setembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 31/2003 de 22 de agosto) 

artigo 18º n.º 1 “À comissão alargada compete desenvolver ações de promoção dos 

direitos e de prevenção das situações de perigo para a criança e jovem” pelo que a 

CPCJ do Cartaxo com o objetivo de melhor desempenhar o seu papel na comunidade 

aderiu ao projeto Tecer a Prevenção, dinamizado pela Comissão Nacional de Proteção 

de Crianças e Jovens em Risco. 

Este projeto foi inspirado na ideia de que “contribuir para uma cultura de 

prevenção primária no domínio dos direitos da criança constitui uma das missões mais 

relevantes que o sistema de promoção e proteção confia às Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens” (Armando Leandro, Trofa, 2008), tal cultura remete-nos para uma 

necessidade de verdadeira articulação entre as entidades com competência em 

matéria de infância e juventude, visando uma intervenção sistémica e precoce que 

apenas será possível com a colaboração de todos os agentes de uma comunidade.  
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O projeto supõe a existência de três fases: Autodiagnóstico da Comissão; 

Diagnóstico do concelho e elaboração do Plano Local Estratégico de Promoção e 

Proteção do Direitos da Criança.  
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I FASE – AUTODIAGNÓSTICO DA CPCJ - MODALIDADE 
ALARGADA 

 

“Quem conhece os outros é sábio, quem conhece a si mesmo é iluminado” 

                                                                                                           Lao Tsé 

 

Foi aplicado um questionário aos membros da Comissão e efetuado a análise 

dos resultados de todos os itens do mesmo, com a participação aberta e com troca de 

ideias e opiniões. 

Os principais pontos fortes identificados foram: 

 Os intervenientes sentem-se livres para participar nas reuniões 

 A CPCJ convoca as reuniões atempadamente enviando para os membros uma 

agenda da reunião 

 Sentimento de comunidade/ pertença – Tratam-se todos os membros por igual 

Os principais pontos fracos e propostos para melhoria foram: 

 Pouco sentimento de comunidade/ pertença – não se planeiam atividades 

informais para além das reuniões formais de trabalho 

 Falta de Clareza da missão e visão da CPCJ – A visão da CPCJ não está escrita 

 Falta de eficácia das relações externas quanto aos métodos e instrumentos de 

comunicação – Os resultados desta investigação não são publicitados e não 

servem de base orientadora para os projetos comuns 

 

Também se considerou que as atividades de prevenção que são planeadas 

anualmente, poderão não conduzir a uma efetiva mudança nos comportamentos e 

para a definição de ações a desenvolver é essencial o diagnóstico do concelho, a 

priorização de necessidades assim como a avaliação após o desenvolvimento das 

mesmas. 

Considerou-se também importante a questão da (in)formação interna necessária a 

todos os elementos da CPCJ que deverão conhecer o seu papel na questão da 

promoção e proteção dos direitos das crianças. 
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II FASE – DIAGNÓSTICO 
 

O Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças fundamenta-se no 

diagnóstico que foi elaborado com base: 

1. Na audição da comunidade, com a realização de “Cafés Encontro”; 
2. Nos dados quantitativos e qualitativos disponibilizados pelas diversas entidades 

do concelho (complementados com um questionário dirigido aos 
Agrupamentos de Escola do concelho) 

3. No aprofundamento do relatório anual da CPCJ ano 2013 

 

1 – AUDIÇÃO À COMUNIDADE 
 

Foram realizados oito Cafés Encontros, nas localidades de: Cartaxo, Vale da 

Pinta, Ereira, Lapa, Pontével, Vale da Pedra, Valada e Vila Chã de Ourique com o 

objetivo de ouvir a comunidade relativamente a questões/problemáticas na área da 

infância e juventude. No total participaram 105 pessoas. (ANEXO I) 

A estratégia utilizada foi uma fusão de algumas METODOLOGIAS, nomeadamente: 

 Utilização da ferramenta que privilegia a informalidade (disposição do 

local e criação de ambiente de World Café); 

 A identificação das principais problemáticas foi efetuada de forma 

individual e reconhecimento das prioridades (Nuvem de Problemas); 

 Discussão em grupos relativamente a soluções que poderão ser 

encontradas para combater/minimizar as principais problemáticas 

identificadas (inspirado no World Café) 

 Apresentação das soluções e debate com todos os participantes. 

 

Os principais problemas identificados foram: 

 Desresponsabilização dos pais/ encarregados de educação 

 Falta de orientação para os valores 

 Consumos 

 Violência entre pares 
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As soluções propostas foram: 

 Desresponsabilização dos pais/ encarregados de educação 
 

- Reforço na Educação Parental, nomeadamente torná-la obrigatória no caso 

de não cumprimento de regras. Priorizando os pais de crianças em idade 

pré-escolar e 1,º ciclo 

- Criar “benefícios “ locais a partir da participação em ações da vida escolar 

- Intervenção “musculada” das autoridades nos incumprimentos 

- Integrar formação parental na formação modelar de desempregados 

 

 Falta de orientação para os valores 

 
- Criar um programa de orientação para os valores desde o pré-escolar 

- Desenvolver competências de pais e filhos 

- Articulação entre os ciclos escolares 

- Ações de solidariedade e de acompanhamento de famílias 

- Formação cívica nas escolas e dirigida a pais 

- Trabalho com adolescentes para criar uma cultura organizacional 

- Introduzir os valores na apreciação curricular 

- Reconhecimento social do voluntariado jovem 

- Formação parental 

- Criação de formação transversal (não incidir apenas nas famílias 

desestruturadas e iniciar logo após o nascimento) 

- Formação dos professores 

 

 Consumos 

 
- Responsabilização dos pais relativamente aos problemas dos filhos 

nomeadamente maior vigilância (com o apoio da educação parental) 

- Informação aos pais para a importância da participação nas vidas dos filhos 

-  Maior segurança nas escolas e deteção precoce das situações 
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- Sessões de esclarecimento aos jovens demonstrando consequências a 

longo prazo efetuando divulgação realista com acompanhamento crítico 

- Reduzir os horários dos estabelecimentos noturnos 

- Cumprir a lei nomeadamente maior vigilância das entidades competentes 

relativamente às idades de consumo álcool 

- Atitude pedagógica das autoridades na rua 

- Informação aos pais e alunos 

- Campanhas de sensibilização aos comerciantes, aos jovens e à comunidade 

em geral 

- Convidar pessoas que já passaram pela experiência para dar testemunho 

 

 Violência entre pares 

- Liderança por parte da escola 

- Cultura escolar sobre alerta e observação de sinais 

- Concertação de atitudes 

- Diálogo família escola 

- Ofertas escolares atrativas (opinião de pais e alunos) 

- Revisão do estatuto do aluno 

- Maior atenção aos videojogos 

- Criar outras penalizações aos agressores (a suspensão poderá ser vista 

como uma recompensa) 

- Apoio de técnicos especializados quando se sabe que existe uma situação, 

criação de uma equipa multidisciplinar nas escolas para intervenção junto 

das crianças e suas famílias 

- Divulgação dos recursos existentes, onde se podem denunciar as situações 

(ex. técnicos nas juntas de freguesia) 

(ANEXO II) 
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2 - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL SOBRE INDICADORES DE SEGURANÇA, BEM-
ESTAR E FATORES DE RISCO DAS CRIANÇAS E JOVENS  
 

METODOLOGIA 

A seleção e recolha dos documentos existentes com informação relevante acerca 

de indicadores de bem-estar e de risco referentes às crianças e jovens do concelho 

seguiram a seguinte orientação:  

 análise dos documentos com informação transversal aos vários domínios de 

saúde, segurança, ação social, educação, recursos existentes, tal como os 

documentos do Perfil de Saúde Local da ARS/LVT, da Rede Social e Relatórios 

da Inspeção Geral da Educação e Ciência;  

 análise dos documentos sobre áreas mais específicas como participações e 

ocorrências nas forças de segurança, consumos de substâncias psicoativas, 

famílias em situação de exclusão social, violência doméstica; 

 dado termos verificarmos o facto de muita informação pertinente ser 

insuficiente ou estar dispersa, sem sistematização, construímos uma grelha 

para recolha de informação junto dos estabelecimentos de ensino, de forma a 

percebermos a dimensão de indicadores de risco na comunidade escolar. 

(ANEXO III) 

 

ANÁLISE DE DOCUMENTOS TRANSVERSAIS 

Perfil de Saúde Local do ACES Lezíria 

No Perfil de Saúde Local referente ao ACES Lezíria da ARS/Lisboa e Vale do Tejo, 

2013 podemos verificar que sendo o concelho do Cartaxo aquele que apresenta maior 

densidade populacional na área de abrangência deste agrupamento, 154,2 hab/km2, a 

taxa bruta de natalidade é de 8,6%, ligeiramente inferior à da Região de Lisboa e Vale 

do Tejo (RLVT) que é de 11% e a taxa de mulheres em idade fértil é de 44,8%, também 

ligeiramente inferior à do continente que é de 46%.  

É o concelho com menor taxa de analfabetismo, cerca de 5%, inferior à média 

do ACES Lezíria (8,5%) e na média com a taxa do continente (5,2%). 

Quanto à taxa de desemprego, esta é de 12,03%, semelhante à do ACES Lezíria 

(12,8%) e ligeiramente inferior à taxa do continente (13,19%). 
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A taxa de crimes contra a integridade física é de 6%0, superior à média nacional, 

bem como a taxa de condução de veículo com alcoolémia igual ou superior a 1,2g/l, 

que é de 3,4 %0. 

 

 

 

Rede Social do concelho do Cartaxo 

Da análise SWOT na área da Juventude, efetuada em 2013 no âmbito do Grupo de 

trabalho da REDE SOCIAL do concelho do Cartaxo destacam-se: 

 Forças - Existência de associações recreativas e desportivas com atividades 

apelativas para os jovens; turma de PIEF no Agrupamento Marcelino Mesquita 

para jovens em risco de abandono escola; turmas de educação e formação para 

conclusão do 9º ano e cursos profissionais na Escola Secundária do Cartaxo; 

programas de ocupação de crianças e jovens nas férias letivas – Férias 

Desportivas; existência de Equipa de Intervenção Precoce; experiências de 

trabalho em parceria entre escolas, Município, Centro de Saúde e IPSS com o 

objetivo de rentabilizar e intervir articuladamente; desenvolvimento de grupos 

de pais no âmbito de Programa de educação Parental.  

 

 Fraquezas - Jovens em situação de insucesso e abandono escolar; insuficiência 

de respostas dirigidas a percursos escolares com dificuldades de sucesso; falta 
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de equipamento para acompanhamento ao estudo dos jovens entre os 12 e os 

18 anos; insuficiência de SPO – Serviço de psicologia e orientação nos 

Agrupamentos do concelho; insuficiência de serviços de proximidade para a 

mediação escolar e a intervenção com famílias de risco; relação escola-família 

enfraquecida; dificuldade de acesso a consultas de especialidade para crianças 

e jovens – consulta de pedopsiquiatria ou psicologia; insuficiente número de 

IPSS e entidades com competência na área de infância e juventude com 

condições para serem entidade promotora ou de gestão de programas do 

governo central; existência de comportamentos de risco nos jovens: consumos 

de haxixe, álcool e tabaco; falta de equipamentos para ocupação de jovens dos 

12 aos 18 anos; ausência de associações juvenis;  

 

 Oportunidades - Estudo específico sobre juventude do concelho no âmbito da 

Rede Social; Conselho municipal de educação; apoio financeiro a ser concedido 

no âmbito do IDT para implementação de Plano de Prevenção Primária das 

toxicodependências; implementação de programa integrado para prevenção de 

comportamentos de risco e promoção de estilos de vida saudáveis, que 

reduzam os consumos de tóxicos, a gravidez na adolescência, as doenças 

sexualmente transmissíveis, promovido por parceria concelhia; programas que 

promovam maior envolvimento familiar: educação/sensibilização parental, 

grupos de pais, promovidos por associações particulares ligadas a esta 

problemática; programas/ações a ser apoiados pelo IPJ; programa Escolhas. 

 

 Ameaças - Falta de vontade política, coesão, objetivos comuns e recursos 

económicos para intervir na problemática insucesso 

escolar/abandono/comportamentos de risco; falta de respostas alternativas ao 

percurso escolar; inadequação das respostas educativas às reais necessidades 

dos jovens; falta de verbas para implementar programas de prevenção 

primária; carência de serviços/programas com o objetivo da intervenção 

familiar; falta de regulamentação para a implementação de programa de 

educação parental, como medida de promoção e proteção das crianças e 

jovens, consignada na Lei 147/99 de 1 de setembro. 
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Relatórios de avaliação externa da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) 

Na dimensão educativa, a inexistência de projeto educativo em vigor num dos 

agrupamentos, no período da elaboração deste diagnóstico, assim como a perceção de 

que estes documentos plasmam as representações e as perceções dos agentes 

educativos mais diretamente implicados na elaboração dos documentos orientadores 

das instituições educativas, motivou a opção pela análise qualitativa dos relatórios de 

avaliação externa a que as organizações escolares foram sujeitas por parte da 

Inspeção-Geral de Educação (Inspeção-Geral de Educação e Ciência a partir de 2012), a 

saber: Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita – relatório de novembro de 

2009;Escola Secundária do Cartaxo – relatório de novembro de 2009;Agrupamento de 

Escolas D. Sancho I – relatório de janeiro de 2013. 

 Fatores indutores de qualidade educativa/ Fatores de proteção 

Agrupamento de Escolas D. Sancho I - Trabalho realizado no âmbito da avaliação 

do desenvolvimento global das crianças e da gestão do currículo, na educação pré-

escolar, de forma a promover o sucesso das aprendizagens. A adequação dos planos 

de atividades da educação pré-escolar às características do contexto, rentabilizando 

recursos humanos e materiais. As estratégias implementadas no acompanhamento 

dos alunos em risco e que se têm mostrado eficazes na redução do abandono escolar.  

A oferta de cursos de educação e formação que vão ao encontro das expectativas dos 

alunos e das famílias.  

Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita - Evolução positiva das taxas de 

transição do 3º ciclo. Prevenção da indisciplina que conduz a um clima calmo e 

propício à aprendizagem. Valorização do sucesso educativo. Desenvolvimento de 

projetos, nomeadamente atividades experimentais, no 1º ciclo. Componente de 

animação socioeducativa no pré-escolar, com Educação Física e Educação Musical. 

Medidas de diferenciação para alunos com dificuldades de aprendizagem. Correta 

gestão dos recursos humanos assente na responsabilização e conhecimento das 

características pessoais e profissionais. Abertura de iniciativas conducentes à 

participação dos pais e encarregados de educação e comunidade educativa. Motivação 
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e empenho das lideranças. Bom clima relacional com as entidades parceiras. Partilha 

de uma visão de sucesso. 

Escola Secundária do Cartaxo - Bons resultados dos alunos do ensino secundário 

nos exames de Português. Diversificação da oferta educativa. Utilização generalizada, 

por parte da comunidade educativa, da plataforma Moodle para circulação da 

informação. Liderança do órgão de direção da escola, empenhado em envolver toda a 

comunidade educativa para elevar a qualidade dos serviços educativos. 

Implementação do projeto Turma Mais, no 3º ciclo. 

 Fatores inibidores de qualidade educativa/áreas de melhoria 

Agrupamento de Escolas D. Sancho I - Identificar as causas pertinentes para os 

fracos resultados académicos, com vista à elaboração de um plano de melhoria eficaz. 

Definir medidas adequadas e adotar uma estratégia partilhada por todos os 

profissionais para prevenir e resolver com eficácia as situações de indisciplina. 

Operacionalizar processos efetivos de articulação horizontal e vertical do currículo. 

Criar práticas de supervisão das atividades letivas. Aferir critérios e instrumentos de 

avaliação de forma a calibrar testes e classificações e a garantir confiança na avaliação 

interna e nos resultados. 

Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita - Melhorar as taxas de transição 

de 2º ciclo. Dar continuidade às medidas de apoio no 1º ciclo. Criar mecanismos de 

articulação entre os professores da educação especial e os dos apoios educativos. 

Adequar as metas e indicadores de medida na educação pré-escolar. Assumir o Plano 

Anual de Atividades como documento aglutinador de todas as iniciativas 

desenvolvidas. Garantir maior equidade na constituição das turmas de 7º ano. Divulgar 

os resultados da autoavaliação. 

Escola Secundária do Cartaxo - Melhorar os resultados académicos no 3º ciclo. 

Diminuir o insucesso na disciplina de Matemática. Fomentar a participação dos alunos 

na vida da escola, nomeadamente na elaboração dos seus documentos estruturantes. 

Diminuir a indisciplina na sala de aula. Aumentar a reflexão sobre a falta de articulação 

entre o 3º ciclo e o ensino secundário como condicionante do sucesso dos alunos. 

Aumentar os mecanismos de acompanhamento sistemático da prática letiva dos 
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docentes. Investir nas estratégias de diferenciação pedagógica. Valorizar mais as 

práticas ativas e experimentais na aprendizagem das ciências. Dar coerência e 

subsidiariedade aos documentos orientadores. Introduzir mecanismos de controlo de 

entradas e saídas da escola. Criação de atividades de enriquecimento curricular sem 

sobreposição às atividades letivas. Fomentar a participação dos pais e encarregados de 

educação na vida da escola. Reforçar o papel das lideranças intermédias. Criar 

processos de autoavaliação e práticas de avaliação abrangentes com efeitos no 

planeamento e gestão das atividades e práticas profissionais. 

 

 ANÁLISE DE DOCUMENTOS SOBRE ÁREAS ESPECÍFICAS 

Indicadores de risco na Saúde – Consumo de Substâncias Psicoativas 

 Comissão de Dissuasão da Toxicodependência do Distrito de Santarém 

A Comissão de Dissuasão da Toxicodependência do Distrito de Santarém no ano de 

2013 apenas teve reportado, do concelho do Cartaxo, 1 caso de um jovem de 17 anos, 

destacado pelo fato desta comissão ter tido cerca de 30 situações reportados em 

relação a indivíduos com mais de 18 anos.  

 Inquérito Nacional em Meio Escolar (2011) 

Analisado o Inquérito Nacional em meio escolar, 2011, 3º ciclo, elaborado pelo 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) 

sobre Consumo de drogas e outras substâncias psicoativas, não tendo dados relativos 

ao concelho do Cartaxo analisamos os dados da Lezíria do Tejo, onde o Cartaxo se 

insere, comparativamente à média nacional. Desta forma verificamos que entre 2006 e 

2011 houve em termos nacionais um aumento das percentagens de consumidores de 

todas as bebidas alcoólicas, destacando o aumento contínuo da cerveja, no entanto é 

de notar que houve uma descida na prevalência da embriaguez. Assim os resultados na 

região da Lezíria do Tejo indicam-nos uma descida de 16% para 11%, ainda assim 

superiores aos valores nacionais, que desceram de 11% para 7%. 
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Quanto ao consumo de tabaco, houve uma clara subida na nossa região, de 
23% para 31%, também superior à média nacional, que foi de 22% para 28% 

 

. 

 

No que diz respeito ao consumo de Cannabis, a média nacional subiu de 5% 
para 8% e na Lezíria do Tejo subiu de 7% igualmente para 8%. 
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A análise das frequências de consumo mostra que, na região de Lisboa e Vale 

do Tejo, os alunos do 3.º Ciclo inquiridos que que consumiram cannabis nos últimos 12 

meses antes do estudo, 74% o fizeram apenas “uma vez por outra” e cerca de 13%, 

fizeram‐no “todas as semanas” ou “todos os dias”, idênticas à média nacional. 

 

Relativamente ao conhecimento do estatuto legal do consumo de drogas, os 

resultados evidenciam que apenas 54% dos alunos do 3.º Ciclo sabem que o consumo 

de drogas é proibido. 

 

Indicadores de risco relativos à segurança 

 Polícia de Segurança Pública 

Segundo informações da Polícia de Segurança Pública (PSP) da esquadra do 

Cartaxo, constatamos que ocorreram as seguintes participações em 2013, envolvendo 

crianças e jovens: 1 furto em estabelecimento, 2 crimes contra a integridade física, 1 
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furto na escola, 1 crime de danos, 2 outros crimes e 9 situações de incumprimento das 

responsabilidades parentais e envolvendo fatos relacionados com droga, apenas um 

jovem de 17 anos.  

 Guarda Nacional Republicana 

A Guarda Nacional Republicana (GNR), posto do Cartaxo, não tem base local de 

dados para fornecer informações sobre alguma ocorrência com menores e no âmbito 

do Programa Escola Segura a informação recolhida foi que não houve nenhuma 

ocorrência relatada no ano de 2013. 

 Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (2010) 

O Relatório da Associação portuguesa de apoio à vítima, 2010 (APAV) aponta, para 

um total de 289 vítimas do Distrito de Santarém, a referência a 20 vítimas (7%) 

residentes no concelho do Cartaxo, não diferenciando se existiam ou não crianças e 

jovens no agregado 

 

Indicadores de risco relativos a famílias com crianças e jovens apoiadas pelo 

Rendimento Social de Inserção 

O Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção (RSI) considerou 

em risco, do total de 85 famílias apoiadas do concelho do Cartaxo com crianças e 

jovens, as seguintes situações: 

 3 -Negligência 

 1 -Exposição a modelos de comportamento desviante 

 1 -Maus Tratos físicos e/ou psicológicos  

 3 -Abandono/Absentismo escolar 

 7 -Pais com problemas emocionais e de comportamento 

 2 -Pais com consumos de álcool e/ou drogas 
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 4- Pais que não assegurem as condições mínimas de higiene, conforto e 

segurança dos menores 

 7 -Falta de condições de habitabilidade 

 

DADOS RECOLHIDOS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

O grupo de trabalho definiu, desde o início da sua reflexão, os indicadores de 

risco e/ou inibidores de bem-estar, conforme tabela abaixo. 

Após a definição destes indicadores, verificou-se não existir informação 

disponível ou sistematizada de forma a ser consultada. Perante a ausência de registos 

documentais que concentrassem os dados pretendidos, o grupo de trabalho construiu 

uma grelha para inquirição dos dois agrupamentos escolares através da direção dos 

agrupamentos que solicitou o seu preenchimento pelos educadores de infância, 

professores titulares do 1º ciclo, diretores de turma de 2º, 3º ciclos e ensino 

secundário e psicóloga com funções nos dois agrupamentos (para aferição do número 

de alunos encaminhados para os SPO’s por problemas comportamentais). Assim esta 

grelha foi preenchida pelo Agrupamento de escolas Marcelino Mesquita, 

relativamente a 3 grupos da educação pré-escolar, 20 turmas do 1º ciclo, 11 turmas do 

2º ciclo, 16 turmas do 3º ciclo e 20 turmas do ensino secundário (de total de 2281 

alunos) e pelo Agrupamento de escolas D. Sancho I foi preenchida relativamente a 5 

grupos da educação pré-escolar, 12 turmas do 1º ciclo, 8 turmas do 2º ciclo, 11 turmas 

do 3º ciclo (de um total de 859 alunos). 

 

Da recolha de dados por grelha de inquérito, resulta o seguinte quadro síntese: 

Indicador Nível de 
Ensino 

Agrupamento de Escolas 
D. Sancho I 

Agrupamento de Escolas 
Marcelino Mesquita 

  total % Total % 

Alunos subsidiados 
com escalão A 

Pré-escolar 33 19.5 9 17 
1º ciclo 52 17.2 115 18 
2º ciclo 38 25.3 62 14.7 
3º ciclo 44 20.8 42 6.7 

secundário - - 67 12.4 

      

Alunos subsidiados 
com escalão B 

Pré-escolar 25 14.7 4 7.5 
1º ciclo 35 11.5 104 16.3 
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2º ciclo 33 22 50 12 
3º ciclo 38 18 50 7.8 

secundário - - 55 10.2 

      

Alunos com 
suplemento 
alimentar facultado 
pela escola em 
virtude da deteção 
de carências 
alimentares 

Pré-escolar 0 0 0 0 
1º ciclo 3 0.9 0 0 
2º ciclo 6 4 12 2.8 
3º ciclo 1 0.5 12 1.9 

secundário - - 2 0.4 

      

Aluno proveniente de 
família com um dos 
adultos (pai ou mãe) 
desempregado 

Pré-escolar 29 17.1 18 34 
1º ciclo 24 8 121 19 
2º ciclo 42 28 36 8.5 
3º ciclo 51 24 66 10.5 

secundário - - 43 8 

      

Aluno proveniente de  
família em que os 
dois adultos estão 
desempregados 

Pré-escolar 10 5.9 4 7.5 
1º ciclo 6 2 16 2.5 
2º ciclo 7 4.6 3 0.7 
3º ciclo 6 2.8 1 0.1 

secundário  - 12 2.2 

      

Aluno proveniente de 
família monoparental 
cujo adulto está 
desempregado 

Pré-escolar 6 3.5 0 0 
1º ciclo 4 1.3 15 2.3 
2º ciclo 4 2.6 5 1.2 
3º ciclo 10 4.7 15 2.4 

secundário - - 26 4.8 

      

Ocorrências 
disciplinares graves 
(com sanções 
aplicadas ou 
processo disciplinar) 
a) 

Pré-escolar 0 0 0 0 
1º ciclo 0 0 3 0.4 
2º ciclo 9 6 12 2.8 
3º ciclo 4 1.8 14 2.2 

secundário - - 2 0.4 

      

Sinalizações para os 
SPO’s/ Psicólogos b) 

Pré-escolar 3 1.8 0 0 
1º ciclo 27 9 39 6.1 
2º ciclo 11 7.3 21 5 
3º ciclo 11 5.2 12 1.9 

secundário - - 4 0.7 

      

Insucesso – alunos 
retidos no ano letivo 
transato 

Pré-escolar 0 0 0 0 
1º ciclo 10 3.3 41 6.4 
2º ciclo 17 11.3 48 11.4 
3º ciclo 42 19.8 42 6.7 

secundário - - 39 7.2 
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Insucesso repetido – 
mais de uma 
retenção no percurso 
escolar 

Pré-escolar 0 0 0 0 
1º ciclo 2 0.6 11 1.7 
2º ciclo 27 18 22 5.2 
3º ciclo 48 22.6 34 5.4 

secundário - - 51 9.4 

      

Indícios recorrentes 
de falta de hábitos de 
higiene   c) 

Pré-escolar 4 2.4 0 0 
1º ciclo 3 0.9 14 2.2 
2º ciclo 8 5.3 6 1.4 
3º ciclo 3 1.4 1 0.2 

secundário - - 0 0 

      

Indícios de 
negligências ao nível 
da saúde   d) 

Pré-escolar 0 0 0 0 
1º ciclo 2 0.6 0 0 
2º ciclo 3 2 1 0.2 
3º ciclo 1 0.4 1 0.2 

secundário - - 16 2.9 

      

Falta de 
acompanhamento 
escolar pelo 
encarregado de 
educação   e) 

Pré-escolar 0 0 0 0 
1º ciclo 1 0.3 13 2 
2º ciclo 13 8.6 17 4 
3º ciclo 19 9 17 2.7 

secundário - - 33 6 

      

 

a) Entende-se por ocorrência disciplinar falta de comportamento ocorrida em situação de aula ou no espaço 

escolar que tenha sido registada em suporte escrito da escola (participação, ata, …) ou reportada ao órgão 

de gestão/coordenador de estabelecimento 

b) Codificam-se as sinalizações do seguinte modo: PA (problemas de aprendizagem), PC (problemas de 

comportamento), OT (outras) 

c) Codificam-se do seguinte modo estes indícios: P (piolhos), B (marcas visíveis ou cheiro que indicie falta de 

banho/lavagens), V (marcas de falta de cuidado com o vestuário – sujo, roto ou inadequado à estação do 

ano) 

d) Consideram-se negligências ao nível da saúde sintomas recorrentes de doenças em que, contactado o 

encarregado de educação, se desconheça a sua causa, este revele não ir com a criança/jovem aos serviços 

de saúde, como por exemplo, situações febris frequentes, problemas de audição ou de visão sem 

acompanhamento, … 

e) Considere-se a seguinte tipologia: A (encarregado de educação que nunca foi à escola ou, sequer, 

contactou com o prof./DT), B (encarregado de educação que, embora tendo ido pontualmente à escola, 

não comparece quando convocado pelo prof./DT e não justifica ausência), C (encarregado de educação 

que aparenta não tomar conhecimento das comunicações da escola via caderneta do aluno não sendo 

estas assinadas em como tomou conhecimento nem sendo acompanhadas da respetiva resposta quando 

solicitada) 

 

Da leitura dos dados, conclui-se que os números mais significativos dizem 

respeito às situações de carência económica - a percentagem de alunos que 

beneficiam de escalão A atinge os 25% no 2º ciclo do Agrupamento D. Sancho e os 18% 

no 1º ciclo do Agrupamento Marcelino Mesquita e de desemprego dos agregados 
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familiares das crianças e menores – família com um adulto desempregado atinge os 

34% no pré-escolar do Agrupamento Marcelino Mesquita e 28% no 1º ciclo do 

Agrupamento D. Sancho I. De relevar igualmente os totais de alunos de famílias em 

que ambos os adultos se encontram desempregados, que atingem ainda assim 7.5% 

no pré-escolar do Agrupamento Marcelino Mesquita e 4.6% no 2º ciclo do 

Agrupamento D. Sancho I e as crianças provenientes de família monoparental cujo 

adulto se encontra desempregado, cujas taxas máximas de ambos os agrupamentos se 

centram nos 4.7%. Por outro lado verificamos que as situações de carência alimentar, 

em que a escola tem de apoiar com o pequeno-almoço ou lanche não são em número 

muito elevado, sendo o total de26 alunos no Agrupamento Marcelino Mesquita e 10 

no Agrupamento D. Sancho I. 

Com igual expressão, salientamos as taxas de insucesso repetido, de 18% e 

22.6% respetivamente no 2º e 3º ciclos do Agrupamento D. Sancho I e de 9.4 % no 

ensino secundário do Agrupamento Marcelino Mesquita. 

A falta de acompanhamento escolar pelo encarregado de educação foi outro 

indicador que se destacou e que veio confirmar a perceção da comunidade da falta de 

responsabilização dos pais no acompanhamento dos filhos, apresentando uma 

percentagem de cerca de 9% nos 2º e 3º ciclos do Agrupamento D. Sancho I, de 4% no 

2º ciclo e de 6% no ensino secundário do Agrupamento Marcelino Mesquita. 

Dado termos solicitado, na grelha, o número total de encaminhamento de 

crianças para os Serviços de Psicologia (SPO para avaliação), decidimos, 

posteriormente, para um apuramento mais preciso do número de alunos 

encaminhados para avaliação psicológica devido a apresentarem, unicamente ou 

cumulativamente, problemas de comportamento, solicitar junto dos Serviços de 

Psicologia e Orientação (SPO) de ambos os Agrupamentos de escolas as sinalizações 

efetuadas pelos professores para avaliação psicológica de alunos onde, entre outras 

dificuldades, também foram igualmente referida esta problemática. Assim temos no 

Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo um total de 5 alunos no 1º 

ciclo, 9 alunos no 2º e 3º ciclos e 4 no nível Secundário, maioritariamente do sexo 

masculino e no Agrupamento D. Sancho I, em Pontével, temos 2 alunos sinalizados no 

1º ciclo e 10 alunos no 2º e 3º ciclos, também maioritariamente do sexo masculino. 

Analisando estes dados e tendo a perceção de que muitas sinalizações que chegam à 
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CPCJ referem problemas graves de comportamento, parece-nos que estas situações 

deveriam ser encaminhadas em maior número e mais precocemente de forma a 

prevenir o desenvolvimento de problemas de comportamento de maior gravidade, 

muitas vezes associados ao insucesso e abandono escolar. 

Todos os outros indicadores, com menor expressão, são variáveis 

interdependentes que poderão agudizar as situações de mal-estar infanto-juvenil e vir 

a transformar-se em problemas maiores cuja resolução poderá ter como desfecho a 

instauração de processos de promoção e proteção. Neste sentido, a criação de 

medidas que façam diminuir a sua ocorrência bem como a monitorização destes casos 

deverão ser ponderados no plano local. 

 

3 – ANÁLISE DOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO 
ANO 2013 
 

METODOLOGIA  

Para a análise dos Processos de Promoção e Proteção/2013 foi definida a 

seguinte metodologia:  

Primeira fase - Análise do Relatório anual da CPCJ de 2013. Constatou-se que 

no nosso concelho se salientaram três problemáticas: Negligência, Maus Tratos 

Psicológicos/Violência doméstica e Abandono escolar.  

Segunda fase - Elaboração de um documento orientador para a recolha de 

dados mais pertinentes para a caracterização processual: Entidade sinalizadora; 

Freguesia de residência; Problemática; Tipo de família/Caracterização familiar; Fatores 

de Risco e de Proteção; Encaminhamentos; Fase em que se encontram os Processos: 

Aplicação e Tipo de medidas de Promoção e Proteção; Motivos do arquivamento. 

(ANEXO IV)  

Terceira fase - Da análise total dos Processos de Promoção e Proteção verificou-

se que cinquenta desses Processos foram instaurados devido às problemáticas 

anteriormente referenciadas e sobre os quais foi efetuada uma análise mais detalhada.  

Quarta fase - Recolha, tratamento estatístico e análise dos dados. 
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Análise dos dados obtidos 

 

 

A freguesia do Cartaxo tem o maior número de sinalizações por Negligência, Maus-

tratos Psicológicos/Violência doméstica e Abandono escolar estando essas 

problemáticas relacionadas com o facto de ser a freguesia com maior número de 

crianças e jovens residentes. As freguesias da Lapa, Valada e Ereira não apresentam 

sinalizações no âmbito das problemáticas analisadas com exceção da freguesia de 

Valada que regista apenas um caso de Abandono escolar. 

 

 

 

Quanto à Entidade sinalizadora foram os Estabelecimentos de Ensino a única Entidade 

sinalizadora do Abandono Escolar. A referida Entidade sinalizou ainda o maior número 

de situações de Negligência. 
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A Negligência foi sinalizada ainda com maior incidência por outras Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, pelos Pais e pela Segurança Social. 

No que diz respeito à problemática dos Maus-tratos Psicológicos/Violência doméstica 

destacam-se as Autoridades Policiais como a principal Entidade sinalizadora seguindo-

se os Estabelecimentos de Saúde e os Pais. 

 

As três problemáticas analisadas revelaram que o principal fator de risco são os Fracos 

Recursos Económicos.  

As Fracas Competências Parentais têm maior influência na problemática dos casos de 

Abandono escolar e o Incumprimento ou Inexistência das Responsabilidades Parentais 

está na origem da existência dos Maus-tratos Psicológicos/Violência Doméstica.   
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O fator de proteção que mais se destaca é o Suporte da Família Alargada seguindo-se a 

Situação Económica Estável e por último os Apoios Sociais. 

 

 

A família monoparental é a que está mais representada nas três problemáticas 

analisadas, importando salientar que a família reconstituída é a menos representada. 

 

 

Identificação dos Fatores de Proteção 

Os fatores de risco e de proteção foram obtidos através da análise exploratória dos 50 

processos, identificando os possíveis fatores de risco e de proteção ao nível familiar e 

dos recursos existentes. 

Internos: 

 Supervisão e envolvimento dos pais no percurso escolar e social dos filhos; 

 Pais com capacidades para impor a sua autoridade parental (regras e limites); 

 Valorização dos comportamentos positivos dos filhos; 

 Existência de família alargada coesa e apoiante sem historial de maus-tratos; 

 Família recetiva e colaborante em relação aos recursos apresentados pela CPCJ, 

de acordo com a problemática familiar; 

 Situação económica estável; 

 Boas condições habitacionais; 

 Gravidez planeada por ambos os pais; 
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 Pais que partilham os mesmos ideais/valores relativamente à educação dos 

filhos; 

 Pertença a um grupo com estilos de vida saudável. 

 Externos: 

 Terapia familiar; 

 Educação parental; 

 Apoio Psicológico no IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude) - 

Consumos; 

 Pedopsiquiatria; 

 Consulta de nutrição; 

 Alcoólicos anónimos; 

 Equipa de saúde escolar; 

 CRI (Centro de Respostas Integradas) do Ribatejo; 

 Consultas de desenvolvimento e psicologia; 

 Cantinas sociais; 

 Banco Voluntariado da Cruz Vermelha; 

 Existência de Desporto Escolar; 

 Existência de associações culturais e desportivas com diversas atividades; 

 Apoios económicos; 

 Cursos de Educação e Formação e Cursos Vocacionais; 

 Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF). 

 

Identificação dos Fatores de Risco 

 Internos: 

 Consumo de Substâncias Psicoativas;  

 Doenças/Perturbações psíquicas;  

 Situação económica: Dificuldade em gerir recursos; Falta de motivações para 

ingressão no mercado de trabalho.  
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 Fracas competências parentais: Atitudes permissivas; Estilo educativo 

excessivamente autoritário.  

Externos: 

 Situação económica do país (desemprego); 

 Condições habitacionais; 

 Fracos apoios sociais e económicos; 

 Inexistência de Mediação Familiar; 

 Demora do Ministério Público nos Processos de Regulação das 

Responsabilidades Parentais; 

 Inexistência de atividades de ocupação dos tempos livres e desportivas 

gratuitas; 

 Escassez de oferta para obtenção do 3.º ciclo. 
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4 - INTERSEÇÃO DE DADOS  

Para uma melhor compreensão da realidade torna-se necessário efetuar um 

cruzamento dos dados anteriormente expostos, por forma a identificar se a perceção 

da comunidade, os dados recolhidos de diversas fontes e os dados recolhidos do 

Relatório Anual da CPCJ são ou não, de alguma forma, coincidentes. 

Deste modo foi desenvolvida a tabela seguinte, que a partir dos dados recolhidos junto 

da comunidade nos “Cafés Encontro”, nomeadamente as principais problemáticas 

identificadas, irá cruzar com os dados recolhidos em diversas fontes e no Relatório 

Anual de Atividades da CPCJ 2013 relativamente aos processos instaurados. 

Audição à comunidade Análise de documentos e de 

informação disponível 

Relatório Anual CPCJ 2013 

Desresponsabilização dos 

pais e encarregados de 

educação 

3,6% Falta de acompanhamento 

escolar 

1,24% Indícios recorrentes de 

falta de hábitos de higiene 

0,76% Indícios de negligência ao 

nível da saúde 

26 sinalizações de 

negligência (23,2%) 

16 sinalizações de 

abandono escolar (14,3%) 

7 sinalizações de 

absentismo (6.25%) 

Falta de orientação para os 

valores 

1,51% Ocorrências disciplinares 

graves (alunos a partir do 1.º 

ciclo) 

2 sinalizações de exposição 

a modelos de 

comportamento desviante 

(1,8%) 

1 sinalização de factos 

qualificados como crime 

(0,9%) 

Consumos de substâncias 

psicoativas (drogas e álcool) 

Não existem dados relativamente 

a consumos de substâncias 

psicoativas referindo o concelho 

Na Lezíria do Tejo contatou-se 

que o consumo de bebidas 

alcoólicas (11%) é superior à 

média nacional (8%)  

2 sinalizações por consumos 

(1,8%) 

4 pais com problemas de 

dependência (3,1%) 

Violência entre pares 

 

Não existem dados relativamente 

a violência entre pares 

41 sinalização bullying 

(0,9%) 

15 sinalizações violência 

doméstica (13,4%) 
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PLANO LOCAL DE INTERVENÇÃO 

 

O Plano de intervenção a seguir apresentado pretende orientar as ações planeadas 

com o objetivo de promover os direitos das crianças e jovens do concelho do Cartaxo, 

desta forma o mesmo foi dividido por eixos de intervenção nomeadamente: 

 Intervenção Comunitária 

 Intervenção em meio escolar 

 Intervenção em meio familiar 
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EIXO 1 – INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

 

ATIVIDADES 

CALENDARIZAÇÃO 
META/ 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES PARCERIAS 
RESPONSÁVEIS/ 

ENTIDADES 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

Ações de divulgação do 

funcionamento do sistema de 

promoção e proteção, 

designadamente da ação da 

CPCJ aos profissionais dos 

setores que intervêm com 

crianças e jovens; 

 

X X X Potenciar a efetiva 

proteção das 

crianças e jovens, 

baseada numa 

visão comum do 

sistema de 

promoção e 

proteção, através 

da definição de 

papéis dos 

diferentes 

serviços, 

instituições e 

entidades e sua 

articulação 

N.º de ações 

N.º de 

participantes 

Agrupamentos de 
escolas 
IPSS 
UCC 
Segurança Social 
CMC 
PSP 
GNR 
Grupos comunitários 

CPCJ 

Ações de 

sensibilização/formação no 

âmbito da intervenção 

diagnóstica, dirigida aos 

diferentes profissionais da 

comunidade nas áreas da 

educação, saúde, ação social e 

comunitária e forças de 

segurança; 

X X X N.º de ações 

N.º de 

participantes  

Agrupamentos de 
escolas 
IPSS 
UCC 
Segurança Social 
CMC 
PSP 
GNR 
Grupos comunitários 

CPCJ 
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Criação de um guia orientador 

definindo os procedimentos a 

desenvolver nas situações de 

risco e perigo, numa 

perspetiva de identificação e 

intervenção precoces; 

 

 X  Constituição 

do grupo de 

trabalho (n.º 

elementos) 

N.º de 

reuniões 

CMC (gabinete de 
Imagem e 
Comunicação) 

CPCJ 

Trabalho de sensibilização 

junto de dirigentes 

institucionais e representantes 

políticos locais, para um 

envolvimento efetivo na 

execução do Plano. 

 

 

X X X N.º de ações 

N.º de 

participantes 

Agrupamentos de 
escolas 
IPSS 
Executivo da CMC 
Assembleia 
Municipal 
 

CPCJ 

Elaboração do Manual de 

Recursos em matéria de 

infância e juventude do 

Concelho; 

 

 X  Constituição 

do grupo de 

trabalho (n.º 

elementos) 

N.º de 

reuniões 

CMC (gabinete de 
Imagem e 
Comunicação) 

CPCJ 
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Divulgação do Manual de 

Recursos junto dos técnicos e 

da comunidade  

 X X N.º de ações 

N.º de 

participantes 

Agrupamentos de 
escolas 
IPSS 
UCC 
Segurança Social 
CMC 
PSP 
GNR 
Grupos comunitários 

CPCJ 

Realização de encontros com 

crianças/jovens para audição 

como complemento ao 

diagnóstico; 

X   Promover a 

participação dos 

jovens e da 

comunidade na 

promoção e 

proteção dos 

direitos das 

crianças, 

aproximando a 

CPCJ da 

comunidade 

N.º de 

encontros 

N.º de 

participantes 

Agrupamentos de 
Escolas 
Associação de 
estudantes 

CPCJ 

Criação de um website da 

CPCJ, garantindo a 

comunidade o acesso à sua 

atividade; 

 X  N.º de 

visualizações 

CMC CPCJ 

Dinamização de teatros 

debate dirigidos a crianças e 

jovens sobre fatores de risco e 

promoção de estilos de vida 

saudáveis. 

 X X N.º atuações 

N.º de 

participantes 

Grupos de Teatro da 
comunidade 

CPCJ 
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EIXO 2 – INTERVENÇÃO EM MEIO ESCOLAR 

ATIVIDADES 

CALENDARIZAÇÃO 
META/ 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES PARCERIAS 
RESPONSÁVEIS/ 

ENTIDADES 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

Dinamização de ações de 

reflexão sobre a problemática 

do abandono, absentismo e 

insucesso escolar, numa lógica 

de fatores de risco e fatores 

de proteção; 

X X X  

Fomentar a 

prevenção 

primária e 

intervenção 

precoce 

relativamente às 

situações de risco 

identificadas   

n.º de ações 

n.º de 

participantes  

Agrupamentos de 
escolas 
IPSS 
UCC 
Segurança Social 
CMC 
PSP 
GNR 
Grupos comunitários 
 
 

CPCJ 

Criação de grupo de 

acompanhamento de 

situações com indicadores de 

risco: abandono escolar, 

consumos, sinais de 

negligência; 

X   Nº de reuniões 

Nº de 

participantes 

Presenças por 

elemento/por 

setor 

Nº de 

sinalizações 

CRI Santarém 
UCC 
GNR/PSP 
Agrupamentos de 
escolas 
Ação Social e Saúde 
da CMC 
Representante do 
Ministério da 
Educação na CPCJ 

CPCJ 
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Criação de um projeto de 

Educação para a Saúde no 

âmbito da “Prevenção de 

consumos de substâncias 

psicoativas em meio escolar”; 

 X  Constituição 

do grupo de 

trabalho (n.º 

elementos) 

N.º reuniões 

CRI Santarém 
UCC 
GNR/PSP 
Agrupamentos de 
escolas 
Ação Social e Saúde 
da CMC 
Representante do 
Ministério da 
Educação na CPCJ 

CPCJ 

Sensibilização dos 

agrupamentos escolares para 

criação de mentores EPIS 

X X X N.º reuniões 

Nº mentores 

Agrupamentos de 
Escolas 

CPCJ 

Recolha de informação 

relativamente a violência 

entre pares e suspeitas de 

consumos de substâncias 

psicoativas 

X   Existência do 

documento 

Agrupamentos de 
Escolas 

CPCJ 
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EIXO 3 – INTERVENÇÃO EM MEIO FAMILIAR 

ATIVIDADES 

CALENDARIZAÇÃO 
META/ 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES PARCERIAS 
RESPONSÁVEIS/ 

ENTIDADES 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

Divulgação dos guias de 

igualdade parental 

(Associação Portuguesa para a 

Igualdade Parental e Direito 

dos Filhos) 

 X X Sensibilizar pais 

e/ou 

representantes 

legais 

relativamente à 

utilização de 

estratégias 

educativas 

baseadas na 

parentalidade 

positiva 

N.º de guias 

entregues 

N.º 

sinalizações no 

âmbito 

processo de 

separação dos 

pais 

Agrupamentos de 
Escolas 
IPSS com respostas 
sociais na área da 
infância 

CPCJ 

Reorganizar a logística do 

programa Educação Parental; 

 

 X X N.º parceiros 

Nº grupos 

N.º 

participantes 

CMC 
Juntas de Freguesia 
Agrupamentos de 
Escolas 
UCC 
IPSS 

CMC 

 

 

 

 



PLANO LOCAL ESTRATÉGICO DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS               | Página 37 de 42 
    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o trabalho realizado consideramos que este foi uma mais-valia para a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens do concelho do Cartaxo, que aumentou o seu 

conhecimento relativamente na área de infância e juventude, de uma forma 

amplamente participada não só pelos profissionais mas também por toda a 

comunidade local, que convidada a dar a sua apreciação relativamente a não apenas 

às problemáticas mas também numa atitude proactiva com propostas de soluções 

tendo em vista a resolução dos problemas. 

Neste momento será crucial que este documento proporcione um maior envolvimento 

de TODOS em prol da promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens do 

concelho do Cartaxo. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 
(Convite à população – Café Encontro) 
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ANEXO II 
(Validação dos resultados – Audição da Comunidade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05-06-2014 

1 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 A CPCJ do Cartaxo aderiu em  julho de 2013 ao projeto Tecer a 

Prevenção promovido pela CNPCJR 

 Este projeto pressupõe  a existência de três fases principais: 

Autoavaliação da Comissão Alargada, diagnóstico, elaboração de 

um plano local de intervenção 

 A iniciativa Café Encontro foi realizada no âmbito do diagnóstico, 

e mais especificamente na audição à comunidade 
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TECER A PREVENÇÃO 

Auto diagnóstico  
pontos fortes  

Oportunidades de melhoria  

Construção do 

diagnóstico 
problemáticas  

factores de risco  

factores de protecção  

factores de mudança 

 

Plano estratégico  
Plano Local de Promoção e 

Protecção dos Direitos da 

Criança 

Apresentação 

pública 
(30 de maio 2014) 

 

OBJETIVOS CAFÉ ENCONTRO 

A iniciativa Café Encontro surgiu no âmbito da necessidade de efetuar um 

diagnóstico tendo em vista a construção de um Plano Local Estratégico de 

Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens; 

 

Audição da comunidade relativamente às questões/problemáticas na área de 

infância e juventude no concelho do Cartaxo 
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METODOLOGIA 

Fusão de algumas metodologias: 

 

 Audição da comunidade em 8 localidades do concelho 

 Utilização da ferramenta que privilegia a informalidade (disposição do local e 

criação de ambiente de World Café); 

 Identificação das principais problemáticas efetuada de forma individual e 

reconhecimento das prioridades (Nuvem de Problemas); 

 Discussão em grupos relativamente a soluções que poderão ser encontradas 

para combater/minimizar as principais problemáticas identificadas (inspirado no 

World Café) 

 Apresentação das soluções e debate com todos os participantes. 
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VALE DA PINTA 
26 PARTICIPANTES 

6 DE MARÇO 2014 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 
 Violência Doméstica 

 Violência em meio escolar 

 Famílias delegam responsabilidade de educar nas instituições 

 Famílias desestruturadas 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Violência Doméstica :  

 - Respostas sociais 

- Necessidade de criação das Comissões Sociais de 

Freguesia 

- Resoluções dos problemas com foco nos filhos 

- Relevar os modelos de referência no comportamento 

 Violência em meio escolar: 

- Liderança por parte da escola 

- Cultura escolar sobre alerta e observação de sinais 

- Concertação de atitudes 

- Diálogo família escola 

- Ofertas escolares atrativas (opinião de pais e alunos) 

- Revisão do estatuto do aluno 

SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Famílias delegam responsabilidade de educar nas instituições 

- Reforço da Educação parental 

- Formação de pais 

 Famílias desestruturadas 

- Prevenção do isolamento do casal 

- Integração em programas de intervenção (casal) 

- Combate à droga álcool e outros estupefacientes 

- Programas debate dentro e fora da escola sobre sensibilização de sinais 

de violência, incidência sobre adolescentes 

- Gabinete de apoio como referência para vítimas 
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PONTÉVEL 
17 PARTICIPANTES 

11 DE MARÇO 2014 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 
 

 Desresponsabilização dos pais 

 Famílias desestruturadas 

 Insucesso/abandono escolar 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Desresponsabilização dos pais 

- Educação parental com maior acompanhamento regras e atividade 

escolar, ações de parentalidade positiva 

- Papel da mãe alterou sem que haja um suporte efetivo 

 
 Famílias desestruturadas 

- Integração das famílias nas estruturas comunitárias 

- Criar emprego 

- Criar gabinetes de mediação familiar 

- Apoio e encaminhamento das vítimas violência doméstica 

- Maior celeridade na resolução judicial 

- Maior sensibilização das forças de segurança 

SOLUÇÕES PROPOSTAS: 
 Insucesso/abandono escolar 

- Intensificação da relação professor/aluno; 

- Existência de explicações/ apoio educativo gratuito 

- Voltar a ter formação cívica 

- Diminuição do n.º de alunos por turma 

- Maior envolvimento das associações de pais 

- Deixar de existir substituições de aulas (os feriados são benéficos) 

- Diminuição dos trabalhos de casa mais tempo para brincar 

- Diminuir a burocracia no trabalho dos professores 

- Apresentação de todo o conselho de turma aos pais 

- Mais informação aos pais 

- Valorização da figura dos professores: regulamento e legislação (professor está a perde 

a figura de autoridade/prestígio 

- Respeito mútuo professor /aluno 

- Maior oferta formativa e mais atrativa com questionário dirigido a jovens 

- Utilizar autonomia pedagógica 
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VILA CHÃ DE OURIQUE 
14 PARTICIPANTES 

13 DE MARÇO 2014 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 
 

 

 

 

 Bullying 

 Drogas 

 Falta de afeto 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Bullying 

- Apoio psicológico nas escolas para se exporem os problemas 

- Maior abertura entre pais e filhos sobre os problemas 

- Maior atenção aos videojogos 

 Drogas 

- Responsabilização dos pais relativamente aos problemas dos filhos 

- Maior participação dos pais nas vidas dos filhos (alerta) 

- Maior segurança nas escolas 

- Sessões de esclarecimento aos jovens demonstrando consequências 

a longo prazo 

SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Falta de afeto 

- Sensibilização aos pais através de reuniões periódicas, que alertem 

para a importância de darem mais atenção, diálogo, carinho aos filhos 

- Educação parental  

- Evitar a “compra" dos filhos com bens materiais, evitar consumismo 

nomeadamente os jogos com violência 

- Aumentar a qualidade de vida, com a conciliação dos horários dos pais 

para estarem mais disponíveis  

- Aumento de autoconfiança 

- Cidadania- envolver os jovens na sociedade criando valores de respeito 

pelo próximo 

- Ocupação de tempos livres com comparticipação diferenciada 

conforme os rendimentos 

- Esclarecimento aos pais 
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CARTAXO 
 11 PARTICIPANTES 

18 DE MARÇO 2014 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 
 

 

 

 Ausência de regras e limites 

 Consumo de álcool nas saídas à noite 

 Falta de orientação para os valores 

 Desresponsabilização dos encarregados 

de educação 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Ausência de regras e limites 

- Educação parental (regras) 

- Ocupação da família com suporte de objetivo, emprego e modelos de regras 

- Definição de conjunto de regras/objetivos dos agrupamentos que criem uma 

cultura de agrupamento e concelho 

 Consumo de álcool nas saídas à noite 

- Cumprir a lei 

- Reduzir os horários dos estabelecimentos noturnos 

- Maior vigilância das entidades competentes relativamente às idades 

- Supervisão familiar 

- Atitude pedagógica das autoridades na rua 

SOLUÇÕES PROPOSTAS: 
 Falta de orientação para os valores 
- Criar um programa de orientação para os valores desde o pré-escolar 

- Desenvolver competências de pais e filhos 

- Articulação entre os ciclos escolares 

- Ações de solidariedade e de acompanhamento de famílias 

- Formação cívica nas escolas 

- Voluntariado  

- Trabalho com adolescentes para criar uma cultura organizacional 

- Introduzir os valores na apreciação curricular 

- Reconhecimento social do voluntariado jovem 

 Desresponsabilização dos encarregados de educação 

- Educação parental  

- Criar “benefícios “ locais a partir da participação em ações da vida escolar 

- Intervenção “musculada” das autoridades no incumprimentos 

- Educação parental obrigatória no caso de não cumprimento de regras 

- Priorizar os pais de crianças em idade pré-escolar e 1,º ciclo 

- Integrar na formação modelar de desempregados 
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VALE DA PEDRA 
6 PARTICIPANTES 

20 DE MARÇO 2014 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 
 Falta de objetivos 

 Fraca participação nas atividades 

 Droga 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Falta de objetivos 

- Convidar famílias para convívios de 3/4 horas 

- Mudança de paradigma da educação dos pais, relativamente à utilização de 

tecnologias 

- Acompanhamento das crianças 

 Fraca participação nas atividades 

- Workshops de pouca duração, vários interesses que permita ligar/ 

conhecer as pessoas 

- Bailes para a família (por exemplo baile da inspeção) 
 Droga 

- Informação 

- Divulgação realista com acompanhamento crítico aberto 

VALADA 
 9 PARTICIPANTES 

25 DE MARÇO 2014 
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PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 
 

 

 

 Falta de educação 

 Álcool 

 Droga 

SOLUÇÕES PROPOSTAS: 
 Falta de educação 

- Formação parental 

- Encaminhamento/referenciação dos pais para a resolução dos problemas 

(orientação dos pais) 

- Formação cívica dos pais 

- Maior preocupação pelos educandos 

- Evitar a delegação de competências de educar na escola 

- Criação de formação transversal (não incidir só nas famílias desestruturadas e iniciar 

logo após o nascimento) 

- Formação dos professores, por vezes exercem junto dos alunos um discurso 

depreciativo 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS: 
 Álcool 

- Maior controle da venda do álcool 

- Aumentar a supervisão na venda a menores de 16 anos 

- Haver maior controle na venda aos intermediários para pessoas vulneráveis (de 

risco) 

- Maior vigilância de grupos de jovens (o papel das escolas e das autoridades de 

segurança 

 Droga 
- Vigilância mais apertada dos jovens pelos pais com o apoio da educação parental 

- Maior controle na escola 

- Informação aos pais e alunos 

- Deteção precoce na escola (os pais por vezes só descobrem mais tarde e por vezes 

nem acreditam 

- Controlar os amigos e companhias 

- Controlo mais limitado dos jovens 

- Diminuir a vaidade e ilusão (os pais são vaidosos) 

- Diminuir a liberdade 

LAPA 
9 PARTICIPANTES 

27 DE MARÇO 2014 



05-06-2014 

16 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 
 

 

 

 Consumos aditivos 

 Indisciplina 

 Violência entre pares 

SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Consumos aditivos 

- Campanhas de sensibilização aos comerciantes, aos jovens e à comunidade 

em geral 

- Formação nas escolas sobre as consequências/malefícios quer aos adultos 

quer ás crianças/jovens (ex: visitas a hospitais) 

- Convidar pessoas que já passaram pela experiência para dar testemunho 

 Indisciplina 

- Incutir regras desde pequenos, dando consequência não violentas para as 

crianças jovens (Educação Parental) 

- Os alunos manterem a calma não usarem vocabulário agressivo com o apoio 

dos pais, professores e assistentes operacionais 

- Formação, reflexão, partilha de experiências junto dos profissionais que 

trabalham com as crianças 

- Adultos refletirem sobre a sua atitude/postura junto das crianças 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Violência entre pares 

- Criar uma penalização aos agressores (a suspensão poderá ser vista como 

uma recompensa) 

- Apoio de técnicos especializados quando se sabe que existe uma situação, 

criação de uma equipa multidisciplinar nas escolas para intervenção junto 

das crianças e suas famílias 

- Divulgação dos recursos existentes, onde se podem denunciar as situações 

(ex. técnicos nas juntas de freguesia) 

EREIRA 
13 PARTICIPANTES 

01 DE ABRIL 2014 
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PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 
 Desinteresse dos professores pelos alunos mais rebeldes 

 

 Falta de regras e limites 

 Indisciplina escolar 

SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Desinteresse dos professores pelos alunos mais rebeldes 

- Maior participação dos professores nos eventos 

- Promover métodos de estudos 

- Reuniões de pais, dar a perceber aos pais as problemáticas vivenciadas na sala 

de aula para as compreenderem melhor 

- Mudar o comportamento dos alunos que muda o comportamento dos professores 

e vice-versa 

- Responsabilizar os pais no acompanhamento escolar 

- Medidas punitivas para os pais que não vão às reuniões 

 Falta de regras e limites 

- Sessões de esclarecimento (educação parental) para refletirem a importância 

das regras/limites (nem agressividade nem permissividade) 

- Investir na educação da infância - a importância das regras e limites desde cedo 

- Motivar os pais para mudarem e daí mudarem a sociedade  

- Formação de pares (formar pais para darem formação a outros pais) 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS: 

 Indisciplina escolar 

- Maior dedicação por parte dos encarregados de educação (mais tempo de 

qualidade) 

- Atividades desportivas e culturais de acordo com as necessidade/interesses 

- Melhorar a relação professores/alunos 

- Dar mais autoridade/poder aos professores 
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PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Desresponsabilização dos pais/ encarregados de educação 

 

Falta de orientação para os valores 

 

Consumos 

 

Violência entre pares 

 

SOLUÇÕES PROPOSTAS 

Desresponsabilização dos pais/ encarregados de educação 

 

 

- Reforço na Educação Parental, nomeadamente torná-la obrigatória no caso de 

não cumprimento de regras 

- Criar “benefícios “ locais a partir da participação em ações da vida escolar 

- Intervenção “musculada” das autoridades nos incumprimentos 

- Priorizar os pais de crianças em idade pré-escolar e 1,º ciclo 

- Integrar formação parental na formação modelar de desempregados 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS 
Falta de orientação para os valores 

 

 

- Criar um programa de orientação para os valores desde o pré-escolar 

- Desenvolver competências de pais e filhos 

- Articulação entre os ciclos escolares 

- Ações de solidariedade e de acompanhamento de famílias 

- Formação cívica nas escolas e dirigida a pais 

- Trabalho com adolescentes para criar uma cultura organizacional 

- Introduzir os valores na apreciação curricular 

- Reconhecimento social do voluntariado jovem 
- Formação parental 

- Criação de formação transversal (não incidir só nas famílias desestruturadas e 

iniciar logo após o nascimento) 

- Formação dos professores 

SOLUÇÕES PROPOSTAS 
Consumos 

 

 

- Responsabilização dos pais relativamente aos problemas dos filhos 

nomeadamente maior vigilância (com o apoio da educação parental) 

- Informação aos pais para a importância da participação nas vidas dos filhos 

-  Maior segurança nas escolas e deteção precoce das situações 

- Sessões de esclarecimento aos jovens demonstrando consequências a longo 

prazo efetuando divulgação realista com acompanhamento crítico 

- Reduzir os horários dos estabelecimentos noturnos 

- Cumprir a lei nomeadamente maior vigilância das entidades competentes 

relativamente às idades de consumo álcool 

- Atitude pedagógica das autoridades na rua 

- Informação aos pais e alunos 

 - Campanhas de sensibilização aos comerciantes, aos jovens e à comunidade em 

geral 

- Convidar pessoas que já passaram pela experiência para dar testemunho 
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SOLUÇÕES PROPOSTAS 
Violência entre pares 

 

 

- Liderança por parte da escola 

- Cultura escolar sobre alerta e observação de sinais 

- Concertação de atitudes 

- Diálogo família escola 

- Ofertas escolares atrativas (opinião de pais e alunos) 

- Revisão do estatuto do aluno 
- Maior atenção aos videojogos 
- Criar outras penalizações aos agressores (a suspensão poderá ser vista como uma 

recompensa) 

- Apoio de técnicos especializados quando se sabe que existe uma situação, criação 

de uma equipa multidisciplinar nas escolas para intervenção junto das crianças e 

suas famílias 

- Divulgação dos recursos existentes, onde se podem denunciar as situações (ex. 

técnicos nas juntas de freguesia) 

A CPCJ CONVIDA  

TODOS OS PRESENTES A PARTICIPAR  NA 

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PLANO LOCAL DE 

PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA QUE SE IRÁ REALIZAR NO DIA 30 DE 

MAIO PELAS 21,00H NO AUDITÓRIO DA 

QUINTA DAS PRATAS INICIANDO A 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA 

CRIANÇA 
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ANEXO III 
(Grelha desenvolvida para recolha de dados – 

Agrupamentos de Escolas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO TECER EM PREVENÇÃO 

CPCJ CARTAXO 

Diagnóstico de fatores de risco 

Grelha a ser preenchida por agrupamento 

Dimensão de Bem- Estar 

Educação Pré-Escolar do Agrupamento / da IPSS _________________________________________ 

Indicador Grupo  Jardins-de-Infância Total 

        

Alunos subsidiados com escalão A           

         

         

Alunos subsidiados com escalão B           

         

         

Alunos com suplemento alimentar facultado pela 
escola em virtude da deteção de carências 
alimentares 

          

         

         

Aluno proveniente de família com um dos adultos 
(pai ou mãe) desempregado 

          

         

         

Aluno proveniente de  família em que os dois 
adultos estão desempregados 

          

         

         

Aluno proveniente de família monoparental cujo 
adulto está desempregado 

          

         

         

ocorrências disciplinares graves (com sanções 
aplicadas ou processo disciplinar) a) 

          

         

         

Sinalizações para os SPO’s/ Psicólogos b)           

         

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Entende-se por ocorrência disciplinar falta de comportamento ocorrida em situação de aula ou no espaço escolar que tenha sido registada em 

suporte escrito da escola (participação, ata, …) ou reportada ao órgão de gestão/coordenador de estabelecimento 

b) Codificam-se as sinalizações do seguinte modo: PA (problemas de aprendizagem), PC (problemas de comportamento), OT (outras) 

c) Codificam-se do seguinte modo estes indícios: P (piolhos), B (marcas visíveis ou cheiro que indicie falta de banho/lavagens), V (marcas de falta de 

cuidado com o vestuário – sujo, roto ou inadequado à estação do ano) 

d) Consideram-se negligências ao nível da saúde sintomas recorrentes de doenças em que, contactado o encarregado de educação, se desconheça a 

sua causa, este revele não ir com a criança/jovem aos serviços de saúde, como por exemplo, situações febris frequentes, problemas de audição ou 

de visão sem acompanhamento, … 

e) Considere-se a seguinte tipologia: A (encarregado de educação que nunca foi à escola ou, sequer, contactou com o prof./DT), B (encarregado de 

educação que, embora tendo ido pontualmente à escola, não comparece quando convocado pelo prof./DT e não justifica ausência), C (encarregado 

de educação que aparenta não tomar conhecimento das comunicações da escola via caderneta do aluno não sendo estas assinadas em como tomou 

conhecimento nem sendo acompanhadas da respetiva resposta quando solicitada) 

 

Insucesso – alunos retidos no ano letivo transato           

         

         

Insucesso repetido – mais de uma retenção no 
percurso escolar 

          

         

         

Indícios recorrentes de falta de hábitos de higiene c)           

         

         

Indícios de negligências ao nível da saúde d)           

         

         

falta de acompanhamento escolar pelo encarregado 
de educação e) 
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ANEXO IV 
(Documento orientador para a recolha de dados para a 

caracterização processual) 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO ORIENTADOR PARA A RECOLHA DE DADOS  PARA A CARACTERIZAÇÃO PROCESSUAL 

 

- Processo nº:                                                                         

- Freguesia de Residência: 

- Problemáticas  por freguesia: 

 

- Entidades Sinalizadoras:   

 

- Tipo de Família por Problemática: 

 

Freguesia 

PROBLEMÁTICAS 

Negligência 
Maus-tratos 

Psicológicos/Violência 
Doméstica 

Abandono Escolar 

Vila Chã de Ourique    

Vale da Pinta    

Pontével    

Cartaxo    

Vale da Pedra    

Lapa    

Valada    

Ereira    

Entidades Sinalizadoras Negligência 
Maus-tratos 

Psicológicos/Violência 
Doméstica 

Abandono Escolar 

Estabelecimentos de ensino    

Autoridades Policiais    

Estabelecimentos de saúde    

Própria CPCJ    

Outra CPCJ    

Pais    

Familiares    

Segurança social/Ação social    

Tipo de família Negligência 
Maus-tratos 

Psicológicos/Violência 
Doméstica 

Abandono Escolar 

Família Reconstituída    

Família Monoparental    

Família Nuclear com Filhos    



- Caracterização Familiar: Família (Doenças/Dependências/Competências Parentais/Recursos 

Económicos/ Família Alargada/ Apoios Sociais, entre outros). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

- Levantamento dos fatores de Risco. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Levantamento dos fatores de Proteção.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Aplicação de Medida:  

Sim _ 

Não _ 

- Tipos de Encaminhamentos: 

TIPOS DE ENCAMINHAMENTOS  RECURSOS 

Psicologia 

 Consultas do IPDJ - Instituto Português da Droga e Toxicodependência 

 Cantinas Sociais 

 Terapia Familiar 

 RSI - Rendimento Social de Inserção 

 Créche Familiar 

 Trabalho Voluntário 

 ATL - Atividades de Tempos Livres 

 PIEF - Programa Integrado de Educação e Formação 

  

 

- Arquivado:    

 Sim _ 

Não _ 

                         

-  Porquê? ____________________________________________________________________ 



 




