
Responsáveis Envolvidas 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022

Promover os direitos 

e proteção da criança 

e jovem em perigo

 Aplicação a Lei 147/99, de 1 de 

setembro, na sua atual redação;                                                                                                                                                             

. Entrevistas;                                                                                                                      

. Visitas domiciliárias;                                                                                                   

. Solicitação/emissão de pareceres a 

outras entidades;                                                                                                                                                       

. Aplicação e acompanhamento de 

medidas de promoção e proteção;                                                                                                                                                                                

. Articulação com MP e outras 

entidades                              

Crianças e 

Jovens em 

Perigo do 

concelho de 

Grândola

. CPCJ 

(modalidade 

restrita)

Outras entidades 

responsáveis em 

matéria de 

infância e 

Juventude

Relatório anual de atividades da 

CPCJ, realizado na aplicação 

informática da CNPDPCJ

Relatório 

da 

avaliação 

a realizar 

em janeiro 

de 2022

Relatório 

da 

avaliação a 

realizar em 

janeiro de 

2023

Relatório 

da 

avaliação 

a realizar 

em janeiro 

de 2024

Relatório 

da 

avaliação 

a realizar 

em janeiro 

de 2025

_______ _______ ______ _______

Relatório 

da 

avaliação 

de 2020 

realizado.

Relatório 

da 

avaliação 

de 2021 

realizado.

Dar continuidade ao 

Projeto Adélia

Produzir os seguintes documentos: 

Autodiagnóstico (AD) da CPCJ de 

Grândola, Diagnóstico Local (DL) da 

situação das Crianças e Jovens do 

concelho, Plano Local de Promoção e 

Proteção dos Direitos das Crianças e 

Jovens (PLPPDCJ) do concelho.

Crianças e 

Jovens do 

concelho de 

Grândola

CPCJ/grupo de 

trabalho Adélia

Entidades do 

concelho de 

Grândola, com 

responsabilidade 

em matérias de 

infância e 

Juventude

3 documentos produzidos

3 doc. 

produzido

s

Produzir  

PLPPDCJ 
_______

Novo 

Diagnós-  

tico Local

0 Euros ______ ______ ?

2 doc. 

Produzidos

: AD CPCJ e 

DL  

Nº de entidades com 

responsabilidade em matéria de 

infância e Juventude que 

participaram nas reuniões/nº de 

entidades com responsabilidade 

em matéria de infância e Juventude 

existentes no concelho X 100

_______ 95% _______ _______ 0 0 ______ _______ ________

Nº de reuniões realizadas/nº de 

reuniões previstas realizar X 100
_______ 90% _______ _______ 0 0 ______ ______ ________

Apresentar os 

resultados do DL e 

proposta de PLPPDCJ 

de Grândola às 

entidades com 

responsabilidade em 

matéria de infância e 

Juventude 

Reunir com Autarquia e outras 

entidades envolvidas no projeto Adélia 
Comunidade 

CPCJ/grupo de 

trabalho Adélia

Entidades do 

concelho de 

Grândola, com 

responsabilidade 

em matérias de 

infância e 

Juventude

PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE GRÂNDOLA/2021 - 2024  

Prioridade I - Objetivo Estratégico: apoiar as familias e a parentalidade positiva

Grupo alvo

Entidades

Indicador

Avaliação anual

Medidas/ações

Meta/Ano Orçamento/ano

Obj. operacional 



Apresentar os 

resultados do DL e 

proposta de PLPPDCJ 

de Grândola  na 

Assembleia Municipal 

(com convite à 

comunidade)

Apresentar Diagnóstico Local/PLPPDCJ 

na Assembleia Municipal
Comunidade 

CPCJ/grupo de 

trabalho Adélia

Assembleia 

Municipal
--------- 100% _______ _______ _______ 0 ______ _______ ________

Dinamizar 2 grupos 

em 2022

Projeto de Preparação para o 

nascimento e parentalidade " Barrigas 

de Sonho"

Casais 

grávidos do 

Conceho

EnF Vanda 

Pereira

UCC Grandola e 

autarquia(instala

ções)

% acões realizadas/programadas 70%

Dinamizar 2 grupos 

em 2022

Projeto de Promoção das 

competencias parentais " O Desafio de 

Ser Pais"

Pai de crianças 

até 12 meses
Enf Inma Vilez

UCC Grandola e 

autarquia(instala

ções)

% acões realizadas/programadas 70%

Promoção de 

atividades de 

ocupação de tempos 

livres

Dinamizar atividades de ocupação dos 

tempos livres dos jovens

jovens dos 10 

aos 18 e suas 

familias

Municipio de 

Grândola/Estúdi

o Jovem

Entidades 

parceiras
nº de jovens e atividades realizadas

Dinamizar 2 grupos 

em 2022

Projeto  de promoção da vinculação 

"As Maravilhas da Massagem"

Bebés e pais 

(até 12 meses)
Enf Inma Vilez

UCC Grandola e 

autarquia(instala

ções)

% acões realizadas/programadas 70%

Promover a 

intergeracionalidade 

e uma aproximação à 

comunidade

Realizar workhop´s, passeios e outras 

atividades através da educação nao 

formal 

Comunidade 

Municipio/Enraiz

'artes - projeto 

de educação não 

formal

entidades do 

concelho de 

grandola

Promover o apoio 

social às familias

Dinamização de diversos projetos na 

Ludoteca de Grândola e o percurso 

seguro 

crianças, 

familias e 

comunidade

Freguesia de 

Grândola e Santa 

Margarida da 

Serra - Ludoteca 

de Grândola

Freguesia de 

Grândola e 

Entidades 

parceiras

nº de atividades e crianças 

participantes

Responsáveis Envolvidas 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022

Meta/Ano Orçamento/ano Avaliação anual

Prioridade II - Objetivo Estratégico: promover o acesso à informação e à participação das crianças e jovens 

Obj. operacional Medidas/ações Grupo alvo
Entidades

Indicador



Convidar as crianças 

e jovens do concelho 

para proporem um 

nome e um logotipo 

para o PLPPDCJ. 

Promover um concurso para escolher 

o nome e o logotipo do PLPPDCJ.

Crianças e 

Jovens de  

Grândola

CPCJ/grupo de 

trabalho Adélia

Equipamentos 

de Educação e 

Ensino e ATLs de 

Grândola

Nome do PLPPDCJ e logotipo _______
Nome 

Logotipo
_______ _______ _______ _______ _______ ________

Promover a 

participação das 

crianças e jovens no 

evento de 

encerramento do 

Proj. Adélia.

Evento de encerramento do Projeto 

Adélia no CineGranadeiro
Comunidade

CPCJ/grupo de 

trabalho Adélia

Crianças, jovens 

e entidades que 

participaram no 

Proj Adélia

Realização do evento _______ junho 2022 _______ _______ ______ _______ _______ ________

Nº de atividades sobre cidadania e 

direitos das crianças realizadas/nº 

de atividades sobre cidadania e 

direitos das crianças programadas X 

100

80% 90% 95% ________

Nº de crianças q participaram nas 

atividades sobre cidadania e 

direitos das crianças/nº de crianças 

matriculadas nos Equipamentos de 

Educação e Ensino do concelho X 

100

_______ 25% 50% 75% ________

Ações de 

Sensibilização 

Ações de sensibilização sobre diversas 

temáticas relacionadas com Infancia e 

Juventude/ Parentalidade Positiva

Comunidade CPCJ
Entidades a 

designar

Nº Ações realizadas/nº ações 

previstas
---------- 25% 50% 75% 500€

Sensibilizar para a 

importância da 

prevenção primária e 

o papel da CPCJ

Ação de Sensibilização " O Papel da 

CPCJ"

Comunidade 

Educativa

CPCJ 

Representante 

da Educação

Docentes e Não 

Docente  de  

todos os 

equipamentos 

educativos

nº de Docentes e Não Docente 

participantes/ nº Docentes e Não 

docentes  de  todos os 

equipamentos educativos x100

80% 80% 80% 150€

Participar nas 

comemorações do 

Dia Mundial da 

Criança

Comemoração do Dia Mundial da 

Criança

crianças e 

Jovens 

Municipio de 

Grândola

ENTIDADES 

PARCEIRAS

nº crianças que participaram na 

atividade desenvolvida pela cpcj
100% 100% 100% 150€

450€ ______ ______

Dinamizar atividades com crianças e 

jovens no âmbito da 

cidadania/direitos das crianças (Jogo 

gigante: " A volta ao mundo das 

crianças" - Ideias com história)

Crianças e 

Jovens de  

Grândola

Promover a 

cidadania/direitos 

das crianças e jovens.

CPCJ 
Entidades a 

designar
______



Participação no 

Encontro Nacional 

de Avaliação da 

Atividade das CPCJ

Formação continua dos técnicos, em 

matérias de infância, juventude e 

parentalidade positiva

Técnicos da 

CPCJ
CNPDPCJ CPCJ Nº de técnicos da CPCJ abrangidos 20% 20% 20% 600€

Divulgação do Papel 

da CPCJ na 

Comunidade

Montagem de Stand na feira Agosto 

para prestar Informação estruturada e 

atualizada 

Comunidade 

Geral
CPCJ CPCJ

Concretização da participação na 

Feira de Agosto
100% 100% 100% 850€

Projeto:"Está nas 

Tuas Mãos" 

Consumo de 

Substâncias 

psicoativas e 

tecnológicas 

Sensibilização dos alunos para as 

dependências globais, considerando 

os seus potenciais efeitos nefastos a 

nível mental, físico, social, familiar e 

outros. 

Todos os 

alunos  (sala 

a sala)

EPDRG
PES, CRILA 

,CPCJ

nº alunos que participaram na 

ação/nº alunos inscritos 
90% 90% 90%

Projeto: 

"Importância no 

Sono"

Sensibilização dos alunos para o 

repouso adequado, ajustado às 

necessidades e recomendações da 

OMS.

Todos os 

alunos  (sala 

a sala)

EPDRG
PES, CRILA 

,CPCJ

nº alunos que participaram na 

ação/nº alunos inscritos 
90% 90% 90% 0/160

Orientação Sexual e 

Identidade de 

Género

Sensibilização dos alunos para 

questões de orientações sexuais 

tomadas por opção livre ou por 

motivos biológicos.

Todos os 

alunos  (sala 

a sala)

EPDRG
PES/Cidadania   

CPCJ

nº alunos que participaram na 

ação/nº alunos inscritos 
90% 90% 90% 0/160

"Os Direitos das 

Crianças e Jovens 

na Separação e 

Divórcio" Actividade 

com familias para o 

mês da Prevenção 

dos Maus Tratos na 

Infancia

Incentivar à participação das 

familias
Comunidade CLDS

EMAT CAFAP 

CPCJ
Concretização da ação 100%

Verão 4G : 

Actividades 

Ludicopedagógicas 

durante as 

interrupões letivas 

no verão

Incentivar à participação das 

crianças e jovens da Aldeia do Pico, 

Canal Caveira e Lousal. 

Crianças e 

Jovens do 

Concelho de 

Grândola

CLDS
ENTIDADES 

PARCEIRAS

nº alunos propostos/nº alunos que 

participaram 
80%



 Atividades ludico 

pedagógicas  

especificas durante 

o periodo das 

interrupções letivas

Criar programas de atividades nas 

pausas letivas que vão ao encontro 

dos interesses e necessidades das 

crianças

crianças e 

jovens da 

Ludoteca de 

Grândola

Freguesia de 

Grândola e 

Santa 

Margarida da 

Serra

Entidades 

parceiras ou 

outras

nº de crianças inscritas nas 

atividades

Promoção da 

Intergeracionalidad

e e da educação 

não formal

Realizar workshop´s , passeios e 

outras atividades de educação não 

formal 

comunidade

Municipio de 

Grândola/Enrai

z'artes(projeto 

de educação 

não formal)

ENTIDADES 

PARCEIRAS
nº de atividades e participantes 

Incentivar à participação das 

crianças e jovens nos projetos: 

Desafiar Estereótipos 

Jovens 3º 

ciclo e 

secundário                 

CLDS
ENTIDADES 

PARCEIRAS

nº alunos propostos/nº alunos que 

participaram 
80%

Incentivar à participação das 

crianças e jovens nos projeto: Terra 

da Mentemática

 Pré escolar e 

1º ciclo
CLDS

ENTIDADES 

PARCEIRAS

nº alunos propostos/nº alunos que 

participaram 
80%

Promoção da 

Educaçao não 

formal

Incentivar a participação das crianças 

para diversas temáticas e 

problemáticas relacionadas com os 

seus direitos 

crianças, 

familias e 

comunidade

Freguesia de 

Grândola e Santa 

Margarida da 

Serra/Ludoteca

entidades com 

responsabilidade 

em matéria de 

infância e 

juventude

nº de atividades e crianças 

envolvidas

Responsáveis Envolvidas 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022

Encontros técnicos da 

Rede Integrada de 

Violência Doméstica 

no Litoral Alentejano 

(RIVDAL)

Reuniões de Acompanhamento com 

os pontos focais das entidades 

outorgantes do Protocolo

Vitimas de 

violência 

Doméstica

RIVDAL
ENTIDADES 

PARCEIRAS

nº reuniões participadas/ nº 

reuniões realizadas
75%

Obj. operacional Medidas/ações Grupo alvo
Avaliação anualMeta/Ano Orçamento/ano

100€

Entidades
Indicador

Programas 

CresSendo- 

Programas de 

Sensibilização, 

Prevenção e 

Promoção de 

Competências

Prioridade III - Objetivo Estratégico: prevenir e combater a violência contra as crianças e jovens



Comissão de 

acompanhamento do 

Protocolo para uma 

estratégia de 

Combate à Violência 

Doméstica e de 

Género

Reuniões Trimestrais para 

implementar uma estratégia de 

Combate à violência Doméstica e de 

Género

Vitimas de 

violência 

Doméstica e 

de Género

Associação 

Intervir.com

ENTIDADES 

PARCEIRAS

nº reuniões participadas/ nº 

reuniões realizadas
75%

Ação de prevenção e 

Combate à violência 

no Namoro

Sensibilizar os Jovens para a 

Identificação de Comportamentos 

abusivos nas relações de intimidade. 

Promover a sua proteção 

relativamente a estes 

comportamentos.

Alunos da 

EPDRG

PES CPCJ 

Intervir sem 

Preconceitos

Intervir sem 

Preconceitos 

nº alunos propostos/ nº alunos 

participaram
80% A 73/160

 Iluminação azul do depósito da água 

em Grândola 

Comunidade 

Geral
CPCJ 

CMG             

ÁGUAS DO 

ALENTEJO

concretização da ação 100% 100% A

Laço Azul

Entidades com 

responsabilida

de em matéria 

de infância e 

juventude

CPCJ 

Entidades com 

responsabilidade 

em matéria de 

infancia e 

juventude

nº entidades participantes/ nº 

entidades participantes
50% 50%

 Divulgação dos conteúdos de 

sensibilização promovidos pela 

CNPDPCJ  nas redes sociais

Comunidade 

Geral
CPCJ 

ÁGUAS DO 

ALENTEJO
concretização da ação 100% 100%

Dia Mundial contra o 

Bullying: 20 de 

Outubro

Programar com as entidades a ação a 

desenvolver sobre esta temática

crianças e 

jovens
CPCJ AEG, EPDRG concretização da ação 100% A

Mês de Prevenção 

dos Maus Tratos Na 

Infância

100€

http://intervir.com/
http://intervir.com/
http://intervir.com/
http://intervir.com/


Comemoração da 

Convenção dos 

Direitos da Criança: 

20 novembro 

Elaboração de faixa alusiva ao tema;  

Articular com os equipamentos 

educativos a elaboração de um 

trabalho referente ao tema; 

Comunidade 

Geral 
CPCJ 

Comunidade 

Educativa

Nº de entidades com 

responsabilidade em matéria de 

infância e Juventude que 

participaram /nº de entidades com 

responsabilidade em matéria de 

infância e Juventude existentes no 

concelho X 100

80% 80% 80% 100€

Promoção de diversas 

sessões temáticas 

/eventos

dar a conhecer às crianças diversas 

temáticas e problemáticas associadas 

às questões da violência

crianças, 

familias e 

comunidade

Freguesia de 

Grândola e Santa 

Margarida da 

Serra/ludoteca 

de Grândola

crianças/jovens e 

comunidade
nº de sessões/eventos 

Dia Internacional 

para a Eliminação da 

Violência Contra as 

Mulheres: 25 

novembro

Participação em Ação de 

Sensibilização

Comunidade 

Geral 

Municipio de 

Grândola

CPCJ,GNR Saude 

Intervir.com
concretização da ação 100% 100% 100% A

Apoio e asseoria às 

equipas de saude e 

articulação com 

outras entidades 

parceiras

NACJR

Crianças/famíli

as dos 0 aos 

18 anos

UCC Grândola
Entidades 

Parceiras

Crinaças sinalizadas/ano e Crianças 

apoiadas/ano

Responsáveis Envolvidas 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022

Promover uma 

parceria com a 

academia para 

produção do novo 

Diagnóstico Local das 

Crianças e Jovens do 

concelho (ex: ISCTE?)

Apresentar uma proposta de parceria 

à academia (ex: ISCTE)

Crianças e 

jovens do 

concelho

CMG/CPCJ

Todas as 

entidades com 

responsabilidade 

em matéria de 

infância e 

juventude

Um protocolo/compromisso entre 

todas as entidades envolvidas  
_______ ________ _______

1 

Protocolo
0 0 0 ????? 0 0

Prioridade IV - Objetivo Estratégico: promover a produção de instrumentos e de conhecimento científico potenciadores de uma visão global dos direitos das crianças e jovens
Entidades

Indicador
Meta/Ano Orçamento/ano

A: 200€ Verba destinada ao combate de Prevenção e Maus Tratos

Obj. operacional Medidas/ações Grupo alvo
Avaliação anual

http://intervir.com/
http://intervir.com/


2023 2024

PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE GRÂNDOLA/2021 - 2024  

Prioridade I - Objetivo Estratégico: apoiar as familias e a parentalidade positiva

Avaliação anual



2023 2024

Avaliação anual

Prioridade II - Objetivo Estratégico: promover o acesso à informação e à participação das crianças e jovens 







2023 2024

Avaliação anual

Prioridade III - Objetivo Estratégico: prevenir e combater a violência contra as crianças e jovens





2023 2024

0

Prioridade IV - Objetivo Estratégico: promover a produção de instrumentos e de conhecimento científico potenciadores de uma visão global dos direitos das crianças e jovens
Avaliação anual


