




Figueiredo in Projeto de 
Instalação da CPCJ no 

Município de Penamacor, 
2008

A principal missão 
de uma Comissão de 
Proteção de Crianças e 
Jovens é promover os 
direitos das crianças 
em perigo, prevenindo 
e/ou pondo termo a 
situações suscetíveis 
de afetar a sua 
segurança, saúde, 
formação, educação 
e/ou desenvolvimento 

integral, estabelecendo 
para isso, redes de 
desenvolvimento de 
carácter social através 
da criação de projetos 
de parceria entre os 
municípios onde se 
encontram sediadas e 
as demais instituições 
e entidades (públicas  
e privadas) dessa 
mesma comunidade.
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Este documento apresenta o Diagnóstico e o Plano Local de Promoção e Pro-
teção das Crianças e Jovens do concelho de Penamacor, para o triénio 2022-2025.

A iniciativa de realizar este plano resulta da adesão da CPCJ de Penamacor ao 
Projeto Adélia, promovido pela Comissão Nacional de Promoção e Proteção das 
Crianças e Jovens e cofinanciado pelo POISE (Programa Operacional Inserção So-
cial e Emprego), a decorrer, após vários adiamentos, até 2022 nas áreas geográficas 
das NUTS II Alentejo, Centro e Norte. A elaboração do Plano Local para a Promoção 
dos Direitos das Crianças e Jovens de Penamacor teve em conta uma série de do-
cumentos orientadores (e inspiradores), nomeadamente a Convenção dos Direitos 
das Crianças (CDC), aprovada em 1989 na Assembleia Geral das Nações Unidas 
e ratificada por Portugal a 12 de setembro de 1990, a Estratégia Nacional para os 
Direitos das Crianças (2019-2020) e o Projeto Adélia de Promoção da Parentalidade 
Positiva da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças 
e Jovens (CNPDPCJ).

Este projeto propõe apoiar as famílias (e as respetivas crianças) tendo em conta  
duas premissas fundamentais que vão ao encontro das Prioridades II e III da  
Estratégia Nacional para os Direitos da Criança: a definição de estratégias efetivas 
de promoção dos direitos das crianças ao nível local, através da intervenção direta 
das CPCJ onde as famílias se inserem, e a participação ativa das crianças e jovens a 
quem as mesmas se destinam.

O Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens de  
Penamacor pretende promover a parentalidade positiva criando espaços lúdico-
-pedagógicos de partilha entre pais e filhos (medidas informais); dotar as entidades 
de primeira linha de uma maior consciencialização sobre a CDC, nomeadamente, 
reforçando os seus saberes, através de formações específicas dirigidas a todos os 
elementos que lidam diariamente com crianças, jovens e suas famílias (medidas 
semi formais) e, por último, adaptando os serviços públicos locais às necessidades 
específicas da população infantojuvenil do concelho, aumentando a acessibilidade 
de todos, sem exceção, aos mesmos (medidas formais).
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A conceção do Plano Local de Promoção dos Direitos da Criança de Penamacor 
pretende ser um instrumento ativo, dinâmico e realista que promova a qualidade 
de vida de todos os atores sociais comunitários, bem como, das crianças, jovens e 
respetivas famílias concelhias.

O presente documento integra uma componente de diagnóstico relativa ao 
concelho de Penamacor e um plano estratégico, cuja concretização se espera acar-
retar importantes melhorias na intervenção realizada com as crianças, jovens e 
famílias do concelho.

Uma vez decidida a adesão à proposta da Comissão Nacional para integrar o 
Projeto Adélia, o ponto de partida, a chamada fase I, foi a realização de uma análise 
do funcionamento interno da CPCJ de Penamacor, quer na modalidade alargada 
quer na modalidade restrita.

Os objetivos passavam por perceber de que modo atuava a Comissão na perse-
cução da missão de promoção dos direitos das crianças e jovens e que áreas do seu 
funcionamento interno carecem de desenvolvimento e melhoria. Foram alvo de 
análise aspetos como a sua constituição, procedimentos, tipo de iniciativas, parti-
cipação dos seus representantes, pontos fortes, fraquezas, oportunidades e amea-
ças que possa enfrentar. Para tal, foram realizadas várias reuniões, constituídos 
grupos de trabalho, que ficaram responsáveis por aplicar a metodologia de análise 
e apresentar os resultados para discussão de grande grupo.

A metodologia utilizada para a elaboração do presente relatório de autodiag-
nóstico consistiu em realizar uma análise SWOT - Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities, Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). Na realização da 
análise SWOT, recorreu-se a uma metodologia participativa, isto é, a maioria dos 
membros da comissão alargada contribuíram com opiniões.

Para além do enunciado foi ainda realizada uma análise de conteúdo, que con-
siste numa metodologia descritiva e interpretativa do conteúdo de documentos, 
culminando em descrições sistemáticas e atingindo um nível de interpretação que 
vai além da leitura comum. A análise de conteúdos foi objetivada com a análise às 
atas das reuniões, e destas apreenderam-se as temáticas sobre as quais se debruça 
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a CPCJ. Para isso, tomaram-se como base os pontos das ordens de trabalho para, 
depois, se chegar às categorias comuns em cada um deles. Após a análise de con-
teúdo concluída e debatida, realizou-se, durante uma reunião de trabalho, a aná-
lise SWOT. Esta ferramenta é bastante útil para se fazer uma análise “ambiental” e 
pode ser aplicada em diversos contextos, avaliando os aspetos internos e externos 
da instituição. Assim, em grupo, puderam ser discutidas as forças, fraquezas, opor-
tunidades e ameaças presentes na modalidade alargada da CPCJ.

O diagnóstico realizado implicou a recolha de dados de tipo quantitativo e qua-
litativo, junto de um amplo conjunto de bases de dados oficiais, entidades públicas 
e privadas (nacionais, regionais e locais) e indivíduos da comunidade (famílias, 
crianças, jovens).

Em termos de recolha de dados junto das crianças e jovens, foi possível alcan-
çar o universo dos mesmos neste concelho, através da deslocação dos comissários 
às escolas para a aplicação dos questionários em contexto de sala de aula. Deste 
modo, da aplicação em sala de aula, excetuam-se os alunos do ensino secundário 
que responderam aos mesmo de forma autónoma. Destaca-se neste ponto, que a 
aplicação dos questionários ao universo dos alunos permitiu alcançar uma hete-
rogeneidade representativa, dado que foram inquiridas/os crianças e jovens de 
diferentes etnias, nacionalidades, faixas etárias e diferentes estádios de aprovei-
tamento escolar.

Relativamente à aplicação dos inquéritos às famílias e às instituições, importa 
destacar que foram disponibilizados os respetivos links, tendo por isso sido verifi-
cado apenas o alcance da amostra.

Após a aplicação dos questionários, os responsáveis pelas áreas em análise rea-
lizaram várias reuniões de interpretação dos questionários. É de realçar que, em 
todas as reuniões da comissão alargada, estes grupos foram reportando os avanços 
feitos nas análises, dando-se espaço aos restantes colegas para a apresentação de 
sugestões e dúvidas.

Acrescenta-se ainda que foi possível a realização de uma reunião com as en-
tidades com competência em matéria de infância e juventude a fim de esclarecer 
questões que, nos resultados, nos levantaram dúvidas e que achámos importantes 
esclarecer, bem como recolher novos dados. Apesar de ter sido endereçado um 
convite a todas as entidades às quais foi enviado questionário, apenas duas parti-
ciparam sendo elas a Câmara Municipal de Penamacor (CMP), representada pelo 
Gabinete de Ação Social e Educação (GASE), e a Segurança Social, desperdiçando-se, 
assim, uma oportunidade de reflexão conjunta mais alargada.

Importa ainda realçar que, em termos de reuniões com as famílias, crianças e 
jovens não possível realizá-las, dados os condicionalismos inerentes ao contexto 
pandémico, apesar de reconhecermos a pertinência destas para um melhor enten-
dimento das respostas recolhidas.

A conceção do plano implicou a participação ativa das entidades que compõem 
a CPCJ que, com base no diagnóstico realizado, elaboraram o plano estratégico 
para o período 2022-25.

 Neste ponto, e após a realização de uma proposta de plano de ação, foi reali-
zada uma reunião com a vereadora da ação social, educação, desporto e da juven-
tude, a fim de alinhar ações e esclarecer questões levantadas durante a realização 
do diagnóstico.

Durante a realização deste plano foram ainda realizadas reuniões grupais de 
acompanhamento com a Dra. Joana Cerdeira, representante do Projeto Adélia, e 
com outros elementos cruciais tais como a Dra. Ana Cardoso, representante do 
CESIS, e a Dra. Judite Pregueiro, também integrante do Projeto Adélia. Na reta final 
da elaboração deste documento foi realizada uma outra reunião, de caracter indi-
vidual com a Dra. Joana e a Dra. Judite, já com o documento quase finalizado a fim 
de proceder a algumas alterações e ter um novo olhar crítico sob o mesmo. Nesta 
última reunião, foram recolhidas mais algumas sugestões sobre as quais a equipa 
refletiu, reajustando, em seguida, o plano.

De forma a incrementar o envolvimento dos jovens na conceção do projeto, a 
CPJC, dando continuidade à política de franca colaboração com o AERS, sugeriu ao 
professor da disciplina de Educação Visual das turmas de 9º ano, que propusesse, 
em sala de aula, aos seus alunos o desenvolvimento de ilustrações que pudessem 
ser utilizadas na versão final no nosso plano. A turma do 9ºA ficou responsável 
pela elaboração dos desenhos ilustrativos para o plano. Consideramos que esta é 
uma forma não só de envolver os jovens, bem como de estimular o sentimento de 
pertença e de identificação para com este plano.

Por fim, referir que o presente documento se divide em três componentes 
principais: diagnóstico da realidade infantojuvenil do concelho, plano estratégico 
e plano de avaliação. 

A apresentação dos resultados do diagnóstico foi dividida em função dos se-
guintes temas: Demografia e famílias; Direito à sobrevivência; Direito ao desenvol-
vimento; Direito à proteção; Direito à participação; Direito à não discriminação; 
Parentalidade positiva e condições para o seu exercício e análise da CPCJ. No final, 
elabora-se uma síntese dos principais desafios e problemas.
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PARTE I
DIAGNÓSTICO 
LOCAL DA 
REALIDADE  
DA INFÂNCIA  
E JUVENTUDE



CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
DE PENAMACOR

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Em termos de caracterização geográfica pode identificar-se o concelho de Pe-

namacor como um concelho localizado na zona centro do país, concretamente no 
extremo Nordeste da Beira Baixa, a Raia Centro-Sul, no distrito de Castelo Branco 
(Município de Penamacor, 2020).

Figura 01 
Localização do Concelho 
de Penamacor
FONTE  
Elaboração própria

Hugo Oliveira
9º A, 2021/2022
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Este município tem cerca de 563.6 km2 de área, que se apresenta dividida  
pelas freguesias de Águas, Aldeia do Bispo e Aldeia de João Pires (em União de Fre-
guesias); Bemposta e Pedrógão (em União de Freguesias); Aranhas, Benquerença, 
Meimoa, Meimão, Penamacor, Salvador e Vale da Senhora da Póvoa (Município de 
Penamacor, 2020).

CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA
No que diz respeito à caracterização demográfica do concelho, através da 

consulta da Base de Dados Portugal Contemporâneo (PORDATA), com base nos  
resultados dos Censos 2021 realizados pelo INE (Instituto Nacional de Estatística), 
a 31 de dezembro de 2020, o Município de Penamacor apresenta uma população 
residente de 4768 habitantes, sendo destes 2327 habitantes do sexo masculino e os 

restantes 2441 habitantes do sexo feminino. Deste modo, a densidade populacional 
do município em questão, e na data já referida, é de 8,45% habitantes por km2. 
Importa ainda realçar que estes valores representam um decréscimo populacional 
de cerca de 16,1% dos habitantes face ao ano de 2011.

No que concerne à população estrangeira com estatuto legal de residente, veri-
fica-se que, no ano de 2020, o concelho apresentava 404 migrantes, cerca de 8,5 %, 
o que representa uma evolução face ao ano de 2010, no qual apenas se contavam 54 
migrantes, cerca de 0,9% da população residente. Importa ainda destacar que, em 
2010, dos 54 migrantes, 1,1% eram do sexo masculino (sobre a população masculina 
residente no concelho) e 0,7% eram do sexo feminino (sobre a população feminina 
residente no concelho). Já no ano de 2020, dos 404  migrantes, 8,9% eram do sexo 
masculino (sobre a população masculina residente no concelho) e 8,1% eram do 
sexo feminino (sobre a população feminina residente no concelho). Pode ainda 
referir-se que destes, a nacionalidade com maior peso é a britânica.

A faixa etária com maior concentração de população é a faixa etária dos 65 e 
mais anos. Pode assim afirmar-se que se está perante um concelho envelhecido, e 
cuja realidade vai ao encontro da tendência de envelhecimento nacional.

De acordo com os dados analisados é ainda possível destacar a tendência no de-
créscimo da população residente do ano de 2011 para o de 2021, com uma quebra de 

Figura 02 
Freguesias do Concelho 

de Penamacor
FONTE 

Município de Penamacor, 
2022

Total Nacionalidade - Penamacor (Município)
Itália  - Penamacor (Município)
Roménia - Penamacor (Município)
Angola - Penamacor (Município)
Moçambique - Penamacor (Município)
Brasil  - Penamacor (Município)
Índia - Penamacor (Município) 

Espanha - Penamacor (Município)
Reino Unido - Penamacor (Município)
Moldávia - Penamacor (Município)
Cabo-Verde - Penamacor (Município)
São Tomé e Príncipe - Penamacor (Município)
Outros países americanos - Penamacor (Município)
Nepal - Penamacor (Município)

França - Penamacor (Município)
Ucrânia - Penamacor (Município)
Outros países europeus - Penamacor (Município)
Guiné-Bissau - Penamacor (Município)
Outros países africanos - Penamacor (Município)
China - Penamacor (Município)
Outros países asiáticos - Penamacor (Município)

População estrangeira com estatuto legal de residente: total e por algumas nacionalidades / Indivíduo

Gráfico 01 
População estrangeira 
por nacionalidade
FONTE 
Pordata, 2021
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16,1%. Com base nos dados recolhidos, esta tendência de decréscimo populacional 
pode ser explicada através da redução verificada no nº de habitantes concentrados 
na faixa etária dos 0-24 anos que o concelho tem vindo a apresentar.

Os factos apresentados vêm trazer para evidência o fraco grau de sustentabi-
lidade pela via da continuidade das gerações, devido à constante diminuição da 
população jovem e aumento da população idosa. Segundo a PORDATA, em 2020, 
o município de Penamacor registou 26 nascimentos, 13 do sexo masculino e 13 do 
sexo feminino. Destes 26 nascimentos (nados-vivos), 18 foram fora do casamento. 
É ainda possível verificar que dos casos de crianças fora do casamento, em 12 dos 
casos, existia coabitação dos progenitores e em 6 não havia coabitação.

Relativamente à composição das famílias verifica-se que, em 2011, existiam no 
concelho de Penamacor 189 núcleos de famílias monoparentais, sendo que destes 
36 eram pais com filhos e 153 eram mães com filhos.

Gráfico 02 
População residente 
por grupo etário
FONTE 
INE – Plataforma 
de divulgação dos 
Censos, 2022

Tabela 01 
Núcleos familiares 
monoparentais
FONTE 
INE, 2020

PERÍODO 
DE REFE-

RÊNCIA DE 
DADOS

LOCAL DE 
RESIDÊNCIA  
(À DATA DOS 
CENSOS 2011)

NÚCLEOS FAMILIARES MONOPARENTAIS (N.º) POR LOCAL DE RESIDÊNCIA  
(À DATA DOS CENSOS 2011), TIPO DE NÚCLEO FAMILIAR (MONOPARENTAL), 

GRUPO ETÁRIO (PAI OU MÃE) E NÍVEL DE ESCOLARIDADE (PAI OU MÃE);  
DECENAL

2011 PENAMACOR

Tipo de núcleo familiar (Monoparental)

Total Pai com filhos Mãe com filhos

Grupo etário (Pai ou mãe)

Total

Nível de escolaridade (Pai e mãe)

Total

N.º N.º N.º

189 36 153

Escultura representativa do 
Direito à Nacionalidade execu-
tada pelos alunos do AERS, no 

âmbito do Mês da Prevenção 
dos Maus-tratos Infantis, abril 

de 2021.
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AS CRIANÇAS E O DIREITO  
AO DESENVOLVIMENTO
DIREITO À EDUCAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL

Relativamente à caracterização da população estudantil, verifica-se que, desde 
o ano letivo 2010/2011 até ao ano letivo de 2020/2021, se registou um decréscimo 
constante do número de alunos/as matriculados/as, passando o concelho de um 
número de 503 para 329 alunos/as. A redução mais significativa verificou-se so-
bretudo nos/as alunos/as matriculados/as no ensino pré-escolar e no secundário.

Apesar de, nesta fase, terem sido referidos dados dos anos 2010/2011 e 2020/2021, 
analisaremos agora os anos letivos 2010/2011 e 2019/2020, pois são estes os dados 
disponíveis no site da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.

Importa nesta fase referir que, em termos de serviços de creche, o concelho 
apresenta uma única resposta social, que recebe crianças dos 3 meses aos 3 anos, 
sendo esta uma IPSS, vinculada à Santa Casa da Misericórdia de Penamacor, de-
nominada creche N. Sra. da Conceição. Esta unidade tem capacidade para a receção 
de 25 crianças. Esta unidade tem um horário de funcionamento semanal (de 2ª a 6ª 
feira) das 8h30 às 17h30, havendo a possibilidade de prolongamento de horário das 
7h45 às 19h00. Segundo dados obtidos junto da instituição, as crianças passam um 
número médio de 8h30m na creche. Acrescente-se ainda que esta instituição tem 
uma taxa de ocupação de 100%, apresentando inclusive lista de espera.

No que concerne ao ensino pré-escolar público, no ano letivo de 2010/2011, esta-
vam matriculados/as na escola 61 alunos/as, sendo que no ano letivo de 2019/2020 
estavam matriculados na escola 33 alunos/as (DGEEC, 2021).

Já no que toca ao ensino pré-escolar privado, o concelho conta com a valência 
de Jardim de Infância Nª Sra. das Dores, da Santa Casa da Misericórdia de Pe-
namacor, unidade que no ano letivo de 2010/2011 apresentava 14 alunos/as ma-
triculados/as, sendo que no ano letivo de 2019/2020 estavam matriculados/as 20 
alunos/as (DGEEC, 2021).

No 1º ciclo do ensino geral, no ano letivo 2010/2011, o agrupamento contava 
com 126 alunos/as inscritos/as. Destes, 26 estavam no 1º ano, 27 no 2º ano, 39 no 3º 
ano e 34 no 4º ano.

De entre estas 126 crianças, 65,87% (83) eram do sexo masculino e as restantes 
34,13% do sexo feminino.

Por último, relativamente à população dos 0 aos 19 anos, verifica-se que, do ano 
de 2011 a 2020, registou-se uma evolução negativa, tendo existido um decréscimo 
do número de jovens no concelho. Assim, verifica-se que no ano de 2020, existia 
um total de 450 crianças e jovens, com idades compreendidas entre 0 e os 19 anos 
no concelho, enquanto em 2011 esta faixa etária contava com 692 indivíduos.

SÍNTESE:

O Município de Penamacor tem sido confrontado por uma diminuição da po-
pulação residente, nos últimos anos, acompanhando assim a tendência da maioria 
dos concelhos a nível nacional. De 2011 para 2021, o município em questão teve 
uma quebra de 16,1%, na população, passando de uma população residente de 5682 
para 4764 pessoas.

Apesar desta tendência, o concelho tem tido um aumento da população estran-
geira residente, que atualmente representa 8,5% dos residentes de todo o concelho. 
Se em 2010 se contava com 54 pessoas estrangeiras, atualmente residem no muni-
cípio de Penamacor mais de 400. É relevante mencionar que estes dados se devem 
a sujeitos cuja situação está regularizada, documentada e legalizada.

Deste modo, face aos factos suprarreferidos, pode concluir-se que o municí-
pio em análise apresenta uma população cada vez mais envelhecida, devido à sua 
baixa taxa de natalidade, decréscimo do número de jovens e aumento do índice 
de longevidade. Prova disso é o número de idosos por 100 jovens que em 2020 
ultrapassou os 640 idosos, situação que coloca em risco a renovação sustentável 
das gerações.

GRUPOS ETÁRIOS

0-04 05-09 10-14 15-19

ANOS 2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020

PENAMACOR 104 92 145 85 205 110 237 162

Tabela 02 
População residente 

dos 0 aos 19 anos
FONTE 

INE, 2021
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comparação por sexo destes alunos, 62,5% (40) eram do sexo masculino sendo os 
restantes 37,5% (24) do sexo feminino, sendo a taxa de retenção/desistência no 5º 
ano de 9,4% e no 6º ano de 3,1%. Em termos de comparação por sexo, neste ciclo 
de ensino, verifica-se que 7,5% é respeitante ao sexo masculino e 4,2% ao sexo fe-
minino (DGEEC, 2021).

No que ao 3º ciclo do ensino geral diz respeito, no ano letivo 2010/2011, estavam 
inscritos/as 126 alunos/as, destes 46 alunos/as estavam matriculados/as no 7º ano, 
47 no 8º ano e 21 no 9º ano, 11 em curso de educação e formação e 1 em curso de 
educação e formação para adultos. Em termo de comparação por sexo, 58,73% (74 
jovens) dos alunos/as são do sexo masculino e 41,27% (52 jovens) são do sexo femi-
nino. Relativamente à taxa de retenção/desistência, verificou-se uma taxa de 21,7% 
no 7º ano, 17% no 8º ano e 4,8% no 9º ano. Em termos de comparação por sexo, no 
3º ciclo verifica-se que da taxa de retenção 16,4% diz respeito ao sexo masculino e 
17% ao sexo feminino. Comparativamente ao ano letivo 2019/2020, encontravam-
-se matriculados/as 64 alunos/as no 3º ciclo, destes 22 detêm matrícula no 7º ano, 
23 no 8º e 27 no 9º ano. Verifica-se que, em termo de comparação por sexo, destes 
alunos 57,81% (37) eram do sexo masculino sendo os restantes 42,19% (27) do sexo 
feminino. Neste ano letivo a taxa de retenção/desistência representou 0% em to-
dos os anos deste ciclo (DGEEC, 2021).

Escultura representativa 
do Direito à Educação 

executada pelos alunos do 
AERS, no âmbito do Mês da 
Prevenção dos Maus-tratos 

Infantis, abril de 2021.

Relativamente à taxa de retenção/desistência, no 1º ano esta é nula, no 2º ano 
de ensino foi de 14,8%, no 3º ano de 2,6%, e no 4º ano de 0%. Em termos de com-
paração por sexo, no 1º ciclo verifica-se que da taxa de retenção 6% diz respeito 
ao sexo masculino e 0% ao sexo feminino. Comparativamente, verifica-se que, no 
ano letivo 2019/2020, se encontravam matriculados/as 87 alunos/as no 1º ciclo do 
ensino básico, sendo que destes/as, 20 se encontram no 1º ano, 28 no 2º, 19 no 3º 
e 20 no 4º ano. Verifica-se que, em termos de comparação por sexo destes alunos, 
51,72% (45) eram do sexo masculino sendo os restantes 48,28% (42) do sexo femi-
nino, sendo a taxa de retenção/desistência no 1º ano de 0%, no 2º ano de 0%, no 
3º ano de 0% e no 4º ano de 5%. Em termos de comparação por sexo neste ciclo de 
ensino verifica-se que 0% é respeitante ao sexo masculino e 2,4% ao sexo feminino 
(DGEEC, 2021).

No que concerne ao 2º ciclo do ensino geral, no ano letivo 2010/2011, existiam 
inscritos 81 alunos/as. Destes/as, 33 alunos/as encontravam-se matriculados/as no 
5º ano e 48 no 6º ano, sendo 54,32% (44 crianças) do sexo masculino e as restantes 
45,68% (37 crianças) do sexo feminino. Relativamente à taxa de retenção/desis-
tência verificou-se uma taxa de 6,1% de retenções no 5º ano e 8,3% no 6º ano. Em 
termos de comparação por sexo, no 2º ciclo, verifica-se que da taxa de retenção 9,1 
% diz respeito ao sexo masculino e 5,4% ao feminino. Comparativamente, verifica-
-se que no ano letivo 2019/2020 se encontravam matriculados/as 64 alunos/as no 
mesmo ciclo, 32 frequentam o 5º ano e 32 no 6º ano. Verifica- se que, em termo de 

Patrícia Martins  
e Inês Martins
9º A, 2021/2022
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Relativamente ao ensino secundário, do ensino científico-humanístico, no ano 
letivo 2010/2011, estavam matriculados 40 alunos/as, destes/as 17 alunos/as fre-
quentavam o 10º ano, 14 o 11º ano e 9 o 12º ano, sendo que 42,5% eram do sexo 
masculino e 57,5% do sexo feminino. Relativamente à taxa de retenção/desistência 
verificou-se uma taxa de 58,8% no 10º ano, 14,3% no 11ºano, e 33,3% no 12º ano. 
Em termos de comparação por sexo neste ciclo verifica-se que da taxa de retenção 
47,1% diz respeito ao sexo masculino e 30,4% ao sexo feminino. No que diz respeito 
ao ano letivo 2019/2020, encontravam-se matriculados/as 61 alunos/as, destes 28 
alunos/os frequentam o 10º ano, 18 o 11º e 15 o 12º ano. Verifica-se que, em termos 
de comparação por sexo, destes alunos 57,38% (35) eram do sexo masculino sendo 
os restantes 42,62% (26) do sexo feminino. Neste ano letivo, a taxa de retenção/
desistência nos cursos científico-humanístico representou 0% no 10º e 11º anos e 
6,7% no 12º ano. Em termos de comparação por sexo, neste ciclo, verifica-se que 
da taxa de retenção 2,9% diz respeito ao sexo masculino e 0% ao sexo feminino 
(DGEEC, 2021).

No referente ao ensino secundário, ensino profissional, no ano letivo 2010/2011, 
estavam inscritos 42 alunos/as, sendo que destes, 18 frequentavam o 10º ano, 13 
o 11º ano e 11 o 12º ano. Verifica-se que, em termo de comparação por sexo, des-
tes alunos 64,29% (27) eram do sexo masculino, sendo os restantes 35,71% (15) do 
sexo feminino. Neste ano letivo, a taxa de retenção/desistência no ensino profis-
sional representou 22,2% no 10º, 7,7% no 11º ano e 9,1% no 12º ano. Em termos de 
comparação por sexo, neste ciclo, verifica-se que da taxa de retenção 14,8% diz 
respeito ao sexo masculino e 13,3% ao feminino. Comparativamente, verifica-se 
que no ano letivo 2019/2020 se encontravam a frequentar o ensino profissional 
8 alunos, estando eles integrados no 12º ano. Comparando em termos de sexos, 
verifica-se uma distribuição de 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino. 
Neste ano letivo, a taxa de retenção/desistência no ensino profissional representou 
0% (DGEEC, 2021).

Instalações da CPCJ  
de Penamacor.

Sérgio Fernandes
9º A, 2021/2022
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Relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais (NEE), ou seja, 
aos “alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação 
num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estrutu-
rais, de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 
comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 
interpessoal e da participação social” (Decreto- Lei nº 54/2018), verifica-se que no 
ano letivo 2010/2011 existia uma taxa de 5,4% (27) de alunos com necessidade edu-
cativas especiais, sendo que destes 6 frequentavam o 1º ciclo, 7 o 2º ciclo e 14 o 3º 
ciclo (AERS, 2020).

Comparativamente, no ano letivo 2020/2021, importa considerar a alteração 
legal imposta pelo decreto-lei nº 54/2018 de 6 de julho, com o qual se passou a 
um regime de educação inclusiva, que pretende responder às potencialidades, ex-
pectativas e necessidades no âmbito do projeto educativo comum e plural. Este 
projeto comum e plural visa proporcionar a todos os estudantes uma participação 
e sentido de pertença, com condições de equidade, que contribuem desta forma 
para maiores níveis de coesão social. Em consequência desta alteração legal, ve-
rificou-se um aumento das crianças abrangidas pelo referido decreto. Assim, no 
ano letivo 2020/2021, o Agrupamento de Escolas contava com 99 crianças e jovens 
abrangidos pelo decreto-lei nº 54/2018. Destas 99 crianças e jovens, 2 frequen-
tavam o ensino pré-escolar, 21 o 1º ciclo, 17 o 2º ciclo, 40 o 3º ciclo e 19 o ensino 
secundário. Todavia, destas apenas 38 são consideradas crianças e jovens com ne-
cessidades educativas especiais, das quais 2 frequentavam o ensino pré-escolar, 12 
o 1º ciclo, 10 o 2º ciclo, 11 o 3º ciclo e 3 no ensino secundário (AERS, 2020).

No que toca à caracterização da nacionalidade dos estudantes inscritos no Agru-
pamento de Escolas verifica-se que a grande maioria dos estudantes tem naciona-
lidade portuguesa. Contudo, pode verifica-se que no AERS, no ano letivo 2010/2011, 
estava inscrita uma criança de nacionalidade sueca, do sexo masculino, no 3º ano; 
quatro crianças ucranianas, duas do sexo masculino e duas do sexo feminino, ins-
critas no 6º, 7º e 10º; uma criança sul-africana, do sexo masculino inscrita no 6º 
ano, e uma criança brasileira, do sexo masculino, inscrita no 8º ano (AERS, 2020).

Já no ano letivo de 2020/2021 existiam quatro crianças de nacionalidade fran-
cesa, matriculadas no 1º, 4º, 5º e 9º anos, sete crianças britânicas, matriculadas no 
pré-escolar, 1º, 2º, 5º, 6º e 9º ano, três crianças belgas, matriculadas no pré-escolar e 
1º ano, duas crianças brasileiras, matriculadas no pré-escolar e 3º ano, duas crian-
ças alemãs, matriculadas no 2º e 5º anos e três crianças espanholas, matriculadas 
no pré-escolar, 5º e 6º ano (AERS, 2020).

Tabela 03 
Percentagem de alunos 

com Necessidades 
Educativas Especiais por 

nível de ensino
FONTE 

AERS, 2020

PRÉ-ESCOLAR 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO

    2015/2016  31% 9,70% 14% 10% 9%

    2016/2017 2% 11% 2% 10% 10%

    2017/2018 19% 6% 12% 12% 12,50%

    2018/2019 10% 4% 10% 11% 11%

    2019/2020 0% 2% 6% 10% 11,50%

SUL-AFRICANAS BRASILEIRAS UCRANIANAS SUECAS PORTUGUESAS

SÉRIE 1 1 1 4 1 493
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FRANCESAS BRITÂNICAS BELGAS BRASILEIRAS ALEMÃS ESPANHOLAS PORTUGUESAS
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O COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR E A PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR

Importa ainda considerar que as taxas de retenção/desistência podem, por um 
lado, justificar o ingresso do AERS no Programa Nacional de Promoção do Sucesso 
Escolar - PNPSE - e, por outro, a integração por parte do Município de Penamacor 
no PIICIE - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.

O PNPSE assenta as suas bases nos princípios na criação de Planos de Ação 
Estratégica (PAE) “pensados ao nível de cada escola, com o objetivo de melhorar as 
práticas educativas e as aprendizagens dos alunos” (AERS, 2021). De facto, é impor-
tante destacar que, desde o ano letivo 2016/2017, o Agrupamento ingressou neste 
programa, e que, através dele, tem vindo a desenvolver um trabalho colaborativo 
entre os docentes do AERS e outros técnicos especializados de outras instituições, 
bem como com agentes pertencentes à comunidade educativa. Este programa 
pode, em traços gerais, ser visto como uma forma de promoção dos princípios 
consubstanciados no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, dado 
proporcionar formas diversificadas de aprendizagem. Efetivamente, e de acordo 
com dados do relatório final do plano de ação estratégica do AERS, este programa 
apresenta um papel chave na prevenção do absentismo, abandono escolar e na 
promoção da igualdade no acesso ao ensino com sucesso.

Por sua vez, o PIICIE é um programa “elaborado pela Comunidade Intermuni-
cipal da Beira Baixa (CIMBB) em março de 2016” e “corresponde ao exercício diag-
nóstico e estratégico que consubstancia a prioridade de investimento 10.1. “Redução 

e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um 
ensino infantil, primário e secundário de boa qualidade (...)” (Municípo de Pena-
macor, 2021).

Tendo em vista a operacionalização deste programa, o Município tem vindo a 
promover um conjunto de atividades e iniciativas, tais como:

--> Academia Explorar e Aprender - Experimentação e Reforço  
de Conhecimentos;
--> Filosofia para Crianças;
--> Educação para a Cidadania e Empreendedorismo;
--> A Rádio Local ao Serviço da Educação;
--> Atribuição de Material Escolar;
--> Creative & Innovation Challenge;
--> Programa “Olho de Lince”;
--> Promoção e Educação para a Saúde;
--> Workshop - Mindfulness em Contexto Escolar;
--> Jornadas Pedagógicas “Ambientes Educativos e Inovadores: o poder  
da desordem”;
--> Ciclo de Workshops “Famílias Felizes”.

Atividade realizada em 
fevereiro de 2022 pelos 

alunos do 1º Ciclo do AERS, 
dinamizada pelo PIICIE e 

pela CPCJ.

Atividade realizada em 
fevereiro de 2022 pelos 
alunos do 1º Ciclo do AERS, 
dinamizada pelo PIICIE e 
pela CPCJ.
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Destaca-se, igualmente, o restante trabalho desenvolvido no combate ao insu-
cesso escolar por parte do município, designadamente, no âmbito da carta educati-
va do concelho. Este município, concretamente através do Gabinete de Ação Social 
e Educação, tem vindo a fomentar a educação, através da prestação de apoios e 
complementos educativos, por um lado, através do pagamento de manuais esco-
lares aos estudantes (atualmente pagamento dos cadernos de atividades) e, por 
outro, através do pagamento dos transportes escolares.

--> Acrescentem-se ainda os incentivos e a promoção do mérito escolar desen-
volvidos através da atribuição de diversos prémios pelo AERS;
--> Prémio de Mérito – Premeia o sucesso global dos alunos por ciclo de ensino;
--> Prémio Professor Doutor Martins da Cruz – Premeia os melhores alunos 
por anos de escolaridade nas disciplinas de Português e Matemática;
--> Prémio de Valor de Cidadania – Premeia os alunos que se destacam pelo 
seu papel cívico na comunidade educativa;
--> Prémio Desportivo – Premeia os alunos que se destaquem no âmbito do 
desporto escolar;
--> Quadro de Honra – Premeia o melhor aluno de cada turma de todos os 
ciclos de ensino;

Ao referido, acrescenta-se ainda o estabelecimento de protocolos de coopera-
ção com instituições de ensino superior de concelhos limítrofes através da atri-
buição de bolsas de estudo, e o desenvolvimento, desde o ano letivo de 2010/2011, 
de diversos programas de ação educativa prioritária (consultar Carta Educativa). 
(GASE - Gabinete de Ação Social e Educação & Município de Penamacor, 2017)

Importa ainda referir a ação desenvolvida, neste âmbito, pela Fundação Insti-
tuto Social Cristão Pina Ferraz, que, partindo de uma parceria estabelecida com 
a Universidade da Beira Interior - UBI, tem apoiado os estudantes do concelho 
de Penamacor que prossigam estudos no ensino superior. Este projeto visa pres-
tar apoio social direto a 10 estudantes economicamente carenciados do concelho 
de Penamacor, mediante respetiva candidatura, e consubstancia-se na atribuição 
de um fundo anual para o pagamento de propinas, a que acresce uma quantia 
de 500€, para despesas iniciais de instalação do estudante, e pela garantia de es-
peciais de utilização da residência universitária da UBI, através de descontos na 
mensalidade. Este projeto teve início no ano letivo de 2014/2015 e no de 2017/2018 
já tinha apoiado 20 estudantes do concelho. Recentemente, com o início do ano 
letivo de 2020/2021, este programa de Bolsas de Estudo foi suspenso, na medida 
em que o Município de Penamacor passou a prestar idêntico apoio aos estudantes 
do ensino superior do concelho (Fundação Instituto Pina Ferraz, 2017).
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COMPARAÇÃO COM A REGIÃO

Comparando o  concelho com a região em que se insere, em termos de taxa real 
de pré-escolarização01, esta apresenta uma tendência nacional de aumento. Em 
termos regionais, no ano letivo 2010/2011, a Beira Baixa apresentava uma taxa de 
99,7%, enquanto no ano de 2019/2020 este valor decresce para 96,7%. Estes dados 
refletem, por um lado, a necessidade dos progenitores colocarem os seus filhos ao 
cuidado de terceiros, enquanto desenvolvem a sua atividade laboral, e, por outro, a 
perceção das famílias sobre a importância da educação e socialização precoce das 
crianças (DGEEC, 2021).

A nível local, no ano letivo de 2010/2011, e de acordo com os dados disponibi-
lizados pela DGEEC, Penamacor segue a tendência nacional, apresentando uma 
taxa de pré- escolarização de 100%, valor também apresentado para o ano letivo 
de 2019/2020.

Por sua vez, no que toca à taxa real de escolarização no ensino básico, verifica-
-se que, em termos regionais, no ano letivo 2010/2011, o 1º ciclo apresentava uma 
taxa de 100%, valor mantido no ano de 2019/2020. Em termos locais, é possível 
verificar que o 1º ciclo apresentava exatamente os mesmos valores em ambos os 
anos comparados.

Relativamente ao 2º ciclo, em termos regionais, no ano letivo 2010/2011, conta-
va-se com uma taxa real de escolarização de 100%, valor que desce, no ano letivo 
2019/2020, para 93,8%. Comparando com a realidade local, verifica-se que, no ano 
letivo 2010/2011, Penamacor apresentava uma taxa de 98,4%, valor inferior à mé-
dia regional, e que no ano letivo 2019/2020, ultrapassou a média regional contando 
com uma taxa de 100%.

No que concerne ao 3º ciclo, é possível verificar que, a nível regional, a taxa 
real de escolarização no ano letivo 2010/2011 era de 100%, valor que decresce para 
91,8% no ano letivo 2019/2020. Em termos concelhios, verifica-se que é acompa-
nhada a tendência regional, apresentando-se também um decréscimo nos anos 
em comparação. Assim, no ano letivo 2010/2011, Penamacor segue a taxa regional, 
contando com 100% de taxa real de escolarização, e no ano letivo de 2019/2020, 
apresenta também um decréscimo deste valor, que passa para 81,1%.

No que toca ao ensino secundário é possível verificar que, a nível regional, a 
taxa real de escolarização no ano letivo 2010/2011 era de 77,2%, valor que se man-
tém no ano letivo 2019/2020. Em termos locais, apresenta-se um decréscimo nos 
anos em comparação, assim em 2010/2011 a taxa real de escolarização do concelho 
era de 62,5% e no ano letivo de 2019/2020 era de 60,2%.

Creativity & Innovation 
Challenge, 2018-2019.

[01] Taxa real de Pré-escola-
rização – Calculada através 
da divisão do nº de crianças 
inscritas no pré-escolar pela 

população residente com 
idades compreendidas entre 

os 3 e 5 anos, a multiplicar 
por 100.
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Relativamente às taxas de retenção e desistência, no que concerne ao 1º ciclo, 
verifica- se que, no ano letivo 2010/2011, Penamacor regista uma taxa superior (4%) 
em relação à região em que se insere (2,9%). Contudo, esta tendência inverte-se no 
ano letivo 2019/2020, uma vez que a região regista um valor de 1,2% e Penamacor 
1,1%. Conclui-se que, num período de 10 anos, Penamacor apresenta uma recupe-
ração considerável na sua taxa de retenção e desistência, superando ligeiramente 
a da região.

Quanto ao 2º ciclo, verifica-se que, no ano letivo de 2010/2011, a região regista 
uma taxa de 6,1% e que em Penamacor essa taxa é ligeiramente superior, 7,4%. Em 
relação ao ano letivo de 2019/2020, a região regista um considerável decréscimo na 
taxa de retenção e desistência, 3,8%, enquanto, em Penamacor, esse decréscimo é 
menos notório, 6,2%. Neste ciclo de ensino, a recuperação ao longo dos 10 anos foi 
pouco notória (1,2%), situando-se ainda acima do verificado na região.

No que respeita ao 3º ciclo, no ano letivo 2010/2011, a região registou uma taxa 
12,7% e Penamacor uma taxa de 16,7%, um valor bastante acima do regional. Em 
2019/2020 verifica-se na região uma taxa de 4,2% e em Penamacor 0%. Pode con-
cluir-se que, em Penamacor, durante a década em análise, se verifica um sucesso 
pleno na redução das taxas de retenção e desistência.

No ensino secundário, no que concerne aos cursos científico-humanísticos, no 
ano letivo 2010/2011, a região regista uma taxa de 21,2% e Penamacor uma taxa 
de 37,5%, valor este muito acima da média regional. Em 2019/2020, verifica-se na 
região uma taxa de 8,3% e, em Penamacor, um valor bastante mais abaixo, 1,6%, o 
que indica uma recuperação considerável na redução desta taxa (35,9%).

Ainda no ensino secundário, mas no que respeita aos cursos profissionais, no 
ano letivo 2010/2011, verifica-se na região uma taxa de 15,7% e, em Penamacor, 
uma taxa de 14,3%. Em relação a esta oferta formativa, a mesma deixou de existir 
em Penamacor desde o ano letivo 2018/2019 em virtude do reduzido número de 
alunos inscritos na mesma. Contudo, tendo por base o ano letivo 2017/2018, último 
ano em que o curso profissional funcionou em Penamacor, verifica-se que a região 
regista uma taxa de 21,6% e Penamacor uma taxa de 8,7%. Conclui-se que, no ensino 
profissional, Penamacor regista taxas de retenção e desistência sempre abaixo do 
verificado na região.

Pela análise atrás efetuada, no que diz respeito à comparação das taxas de re-
tenção e desistência verificadas a nível regional e em Penamacor, nos anos letivos 
2010/2011 e 2019/2020, pode concluir-se que em Penamacor, na generalidade, houve 
um decréscimo nas referidas taxas ao longo da década em estudo, sendo o 2º ciclo  
aquele que apresenta menor variação, uma vez que aquelas ainda se mantêm  
acima do valor registado na região.

Outro dado importante a salientar, nesta análise, é o facto de que, desde 2018 
ter deixado de existir no concelho a oferta formativa profissionalizante, ao nível 
do ensino secundário. Esta situação deve-se ao reduzido número de alunos inscri-
tos, resultante da baixa densidade populacional do concelho.
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Esta é uma condicionante na vida dos jovens, pois, quando se confrontam com 
a necessidade de escolher o seu percurso académico no final do 9º ano, alguns de-
les têm que sair do concelho e procurar outros estabelecimentos de ensino onde a 
oferta educativa é mais diversificada, com consequências diversas no seu percurso 
de vida, colocando-os, por vezes, em situação de perigo.

PERSPETIVA DAS CRIANÇAS E SEUS/SUAS RESPONSÁVEIS FACE À EDUCAÇÃO

No que toca ao tema educação, as crianças e jovens residentes no município de 
Penamacor admitem gostar da escola (63,3%) e de aprender coisas novas (76,7%). 
Apesar disso, 58% dos jovens admitem nem sempre terem gostado da mesma.  
Verifica-se ainda que 52,3% dos jovens defendem que o seu tempo de escola e de 
estudo é adequado, apesar disto realçam que nem sempre o tempo de recreio é 
suficiente para estar com os amigos (46,6%).

Quanto ao apoio prestado pelos/as encarregados/as de educação, mais de 81% 
dos jovens afirma que se sente apoiado/a pelos/as mesmos/as. Relativamente à 
presença destes nas reuniões escolares, 61,4% dos/as jovens indica que seu/sua o/a 
encarregado/a de educação comparece sempre nas reuniões. O mesmo não se veri-
fica quando o assunto são atividades que acontecem na escola, na medida em que 
apenas 47% confessa que os/as seus/suas encarregados/as de educação participam, 
valor que se apresenta ainda mais reduzido na faixa etária das crianças, visto que 
40% afirmam que os pais participam sempre. Todavia, quando se referem a traba-
lhos de casa, as crianças indicam que os seus responsáveis os/as ajudam (85,6%). 
É importante mencionar que quase todos/as os/as jovens (95,5%) relataram que a 
família consegue pagar aquilo que os/as mesmos/as precisam para a escola, valor 
que diminui no caso das crianças, 85,6%.

Os dados acima expostos vão ao encontro ao respondido pelos/as responsáveis 
das crianças e jovens, na medida em que quase todas as famílias (96,9%) indicam 
apoiar sempre os/as suas/seus educandos/as nos estudos. 86,2% das famílias re-
vela ainda que vai sempre às reuniões escolares quando convocado/a, enquanto 
apenas 52,3% afirma participar nas atividades na escola.

No que se refere à atenção do corpo docente face a si, 61,4% dos/as jovens consi-
deram que os professores/as lhes dão atenção suficiente quando precisam. No que 
toca ao tratamento igualitário, 47,7% dos/as jovens e 56,7% das crianças defendem 
que os/as professores/as tratam todos/as de igual modo. É de referir que, mais da 
maioria afirma (63% dos/as jovens) que os/as docentes nunca batem nos/as alu-
nos/as. Todavia, em 64,4% das respostas das crianças e em 50% das respostas dos 
jovens, é possível verificar que, por vezes, os professores gritam. É ainda de referir  
que 70,5% dos/as jovens garantem existir pessoas adultas na escola com quem  
podem falar se tiverem problemas ou caso se sintam mal.

Relativamente à aprendizagem, 62,2% das crianças indica que nem sempre 
percebe o que os/as docentes explicam. Apesar disto, em 70% das respostas é indi-
cado que sempre que foi necessária ajuda, esta foi prestada.

Quando o tema são aulas de promoção de saúde e de educação sexual dinami-
zadas pela escola, a maioria dos/das jovens afirma que a instituição nem sempre 
o faz. Já quanto aos direitos das crianças, 85% dos/as jovens relata que a escola  
os/as informou sobre os Direitos das Crianças. Na perspetiva das famílias, a escola 
promove atividades para a proteção da saúde e do meio ambiente. No que toca à 
promoção da educação sexual, algumas famílias indicam ser verdade que a escola 
o faz, enquanto 32,3% desconhece se existe ou não promoção da educação sexual.

Quanto ao assunto trabalho, 42% afirma que nem sempre trabalha nas férias 
ou durante o tempo de escola. Os/as que trabalham relatam que os seus trabalhos 
não interferem com os estudos (47,5%) e que são completamente seguros para a 
sua saúde e/ou segurança (59%).

No que aos direitos das crianças com deficiências na escola diz respeito, 43,2% 
dos/as jovens afirmam que nem sempre os direitos destas crianças são respeitados.

No que toca às condições da instituição, quase metade dos/as alunos/as reve-
lam que as casas de banho nem sempre se encontram limpas. 43,2% reconhece que 
têm à sua disposição uma biblioteca.

Na perspetiva dos pais/responsáveis pelas crianças e jovens inquiridas/os, 
69,2% declara gostar de todas as escolas que os/as educandos/as frequentaram, 
sendo que 50,8% afirma sentir que as atividades dinamizadas pela escola vão ao 
encontro das suas escolhas enquanto pai/mãe/responsável. Apesar disto, 53,8% das 
famílias reconhece que a escola nem sempre corresponde ao que as crianças gos-
tam e que nem sempre os/as professores/as apoiam os/as seus/suas educandos/as 
individualmente, mesmo que se sintam apoiados/as pelo corpo docente da insti-
tuição (67,7%).

Encontro dos Afetos, 
junho de 2019.
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ACESSO E UTILIZAÇÃO DA INTERNET

Relativamente ao número médio de alunos/as por computador com internet02, 
verifica-se que, no concelho de Penamacor, o valor da média total era de 2,1 em 
2018. Aprofundando estes dados, verifica-se ainda que, no 1º ciclo, este valor era de 
3,6, enquanto no 2º ciclo, 3º ciclo e secundário era de 1,8.

Já no que toca à média de alunas/os matriculados por computador com acesso à 
internet verifica-se uma média total de 2,4 no ano de 2018. Pode ainda verificar-se 
que no 1º ciclo este valor era de 3,6 enquanto no 2º ciclo, 3º ciclo e secundário este 
valor era de 2,1.

SÍNTESE

Pode concluir-se que, apesar da população estudantil estar a diminuir no con-
celho de Penamacor, o Município e o agrupamento de escolas em causa têm desen-
volvido diversos esforços para que a educação consiga responder às necessidades 
e aos constrangimentos que vão surgindo, sempre tendo em vista a otimização e 
melhoria dos serviços prestados. Ainda assim, e não esquecendo todo o trabalho 
efetuado, persistem lacunas neste âmbito, como é o caso do número insuficiente 
de aulas dedicadas à promoção da saúde e educação sexual, evidenciado pela bai-
xa percentagem de jovens que afirmaram ter este tipo de aulas e pela percentagem 
de famílias que desconhece a sua existência. 

Outra fragilidade encontrada, e que deve merecer a nossa atenção, prende-se 
com a perspetiva das crianças sobre o comportamento dos/as docentes da escola, 
como por exemplo ainda existirem crianças/jovens a reportar tratamento desigual 
para com os alunos. Outro dado merecedor de atenção é o facto de ainda não se ve-
rificar uma percentagem de 100% de alunos/as a identificar que os docentes nunca 
batem neles. Sobre este dado colocam-se-nos as seguintes questões: “estarão es-
tes valores relacionados com alguma falha na interpretação da questão?”, “estarão  

estes dados relacionados com o contexto social do concelho?”, “poderão ainda  
alguns gestos mais punitivos serem aceites pela comunidade?” e outras. 

É também preocupante o facto dos/as jovens inquiridos/as terem revelado a per-
ceção de que os direitos das crianças com deficiências não são totalmente respei-
tados na escola, uma vez que este deve ser um lugar de inclusão, igualitário e justo. 
Neste sentido, talvez seja pertinente, em estudos posteriores, aprofundar estas ques-
tões, tentando perceber quais os fatores que justificam a existência desta perceção.

AS CRIANÇAS E O DIREITO A BRINCAR

O direito a brincar foi reconhecido na Declaração dos Direitos das Crianças, em 
1959, pela primeira vez. Apesar das atualizações sofridas ao longo dos anos, a De-
claração defende que todas as crianças devem ter a oportunidade de brincar e de 
se divertir. O brincar para a criança é tão importante que foi tornado num direito 
básico, tal como é o de acesso à educação ou à participação.

O Município de Penamacor dispõe de diversos espaços que contribuem para a 
promoção deste direito. É o caso, por exemplo, dos parques infantis de utilização 
gratuita espalhados pelas diversas freguesias, dispondo de aparelhos e instrumen-
tos de diversão infantil (e.g. baloiços), das diversas praias fluviais, também de aces-
so gratuito, dos polidesportivos, do um pavilhão gimnodesportivo e de um campo 
de ténis no concelho. Devemos ainda referir a existência de uma piscina coberta, 
em funcionamento entre os meses de outubro a junho, e de uma piscina municipal 
aberta na época balnear.

O concelho conta ainda com dois clubes de futebol, que incluem escalões de 
crianças e jovens de diversas faixas etárias, uma banda filarmónica, uma escola de 
música, dois ranchos folclóricos, um grupo de escoteiros e uma associação de jovens.

De acordo com a análise dos dados recolhidos, 76,7% das crianças sabe da exis-
tência de parques infantis na sua freguesia, bem como que deles pode usufruir. 
Cerca de 52% reconhece que existem sítios públicos na sua área de residência para 
estar com amigos/as da sua idade, jogar ou praticar desporto. É ainda relevante 
mencionar que menos de 50% dos/as jovens indicam que onde residem as crianças 
com deficiências usam os mesmos espaços que as outras.

No que toca aos clubes desportivos, 62,5% diz não frequentar nenhum, e 52% 
afirma que as famílias não conseguem pagar as mensalidades associadas aos mes-
mos. Todavia, importa realçar que estes dados não são referentes aos clubes des-
portivos do concelho, dado que os aqui implantados são isentos de mensalidade.

No que diz respeito ao tempo disponível para brincar, descansar e aproveitar o 
tempo livre, quando regressam da escola e no fim-de-semana, 67,8% das crianças 
diz ter tempo suficiente. No que toca à família, cerca de 60% das crianças e jovens 

Tabela 04 
Acesso ao computador 

e à Internet
FONTE 

INE, 2019

[02] “Os rácios foram calcu-
lados com base nos alunos 

matriculados no Ensino 
Regular, Ensino Artístico 
Especializado (regular), 

Cursos Profissionais, Cursos 
Vocacionais e Cursos CEF e 
os computadores portáteis 

e não portáteis com fins 
pedagógicos e administra-

tivos, nos estabelecimentos 
de ensino de Portugal 

Continental. 
 (INE, Anuário Estatístico  
da Região Centro - 2018, 

2019, p. 94)”.

MÉDIA DE ALUNOS/AS MATRICULADOS/AS 
POR COMPUTADOR

MÉDIA DE ALUNOS/AS MATRICULADOS/AS POR 
COMPUTADOR COM LIGAÇÃO À INTERNET

Ensino Básico Ensino Básico

Total 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino  
Secundário Total 1ª Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino  

Secundário

Unidade, N.º 2,1 3,6 1,8 1,8 1,8 2,4 3,6 2,1 2,1 2,1
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afirmam que as/os adultos/as da sua família não brincam consigo. Quanto aos pas-
seios com a família, 50% das crianças afirmam que nem sempre estes momentos 
existem, sendo que 18,9% afirmam que estes momentos não existem. Ainda as-
sim, reconhecem que é no fim-de-semana que os pais dispõm de mais tempo para 
brincar ou fazer jogos, comparativamente aos dias úteis, em que afirmam que, 
depois das aulas, este tempo é reduzido.

Foi ainda possível constatar que grande parte das crianças e jovens associam 
o seu tempo para brincar e descansar aos meios tecnológicos, enquanto uma pe-
quena percentagem pratica atividades ao ar livre (e.g. “jogos antigos’’, “vou para o 
campo”, “jogo às escondidas’’). Acrescenta-se que 90% das crianças indicam possuir 
livros e brinquedos em casa.

Relativamente aos dados recolhidos junto das famílias das crianças e jovens do 
concelho, pode afirmar-se que corroboram as informações recolhidas junto dos 
mais novos. Assim, 61,5% das famílias reconhece que a comunidade dispõe de es-
paços para as crianças brincarem, fazerem jogos ou praticarem desporto e cerca de 
54% afirma levar os/as educandas/os ao parque infantil com frequência. No mes-
mo âmbito, 73,8% das famílias indica que, quando levam as crianças ao parque, 
gostam de brincar com elas.

Diana Mendes e 
Francisco Robalo
9º A, 2021/2022

Escultura representativa do 
Direito a Brincar executada 
pelos alunos do AERS, no 
âmbito do Mês da Prevenção 
dos Maus-tratos Infantis, 
abril de 2021.
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No que toca ao tempo disponível, a maioria das famílias (53,8%) reconhece que, 
depois da escola, nem sempre sobra tempo para as crianças brincarem, descansa-
rem e aproveitarem o seu tempo livre. O mesmo acontece com os familiares, já que 
55,4% das famílias indica que nem sempre, depois da escola ou do trabalho, tem 
tempo para brincar ou passar tempo com as crianças.

Quanto às atividades em família, 47,7% das famílias indica organizar sempre ati-
vidades que possam fazer enquanto núcleo familiar. Dos inquiridos, 58,5% indica 
que costuma levar as crianças e jovens a brincar/passear na natureza durante todo 
o ano (e.g. praia, campo, rio) e 84,6% deixa as crianças brincarem com areia, lama 
ou paus, como forma de diversão, não vendo qualquer problema em se sujarem.

Deste modo, consegue perceber-se que as famílias das crianças e jovens do 
Município de Penamacor valorizam e dão muita importância ao brincar, apesar 
de, muitas vezes, não conseguirem acompanhar os/as seus/suas educandos/as nas 
atividades que os mesmos praticam para descansar ou se divertir.

AS CRIANÇAS E DIREITO  
À SOBREVIVÊNCIA
PROTEÇÃO SOCIAL

RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO

No que diz respeito à proteção social da população, verificou-se, em 2019, um 
total de 101 beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), que corresponde, 
em termos latos, a um apoio monetário prestado pela Segurança Social a indiví-
duos e famílias com baixos rendimentos, para que as mesmas consigam satisfazer 
as suas necessidades básicas.

Pode ainda notar-se que destes 101 beneficiários, 38 indivíduos tinham menos 
de 25 anos, 13 tinham idades compreendidas entre os 25-39 anos, 24 estavam na 
faixa etária dos 40 aos 54 e 26 indivíduos tinham 55 ou mais anos.

Em termos de comparação, verifica-se uma diminuição do número de benefi-
ciários relativamente ao ano de 2010, no qual existiam 169 beneficiários deste apoio.

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

No que toca ao nº de crianças beneficiárias de ASE03 verifica-se que, no ano le-
tivo 2010/2011, existiam 139 crianças a beneficiar deste apoio, sendo a sua maioria 
beneficiárias do escalão A, já no ano letivo de 2020/2021, verifica-se um total de 
142 beneficiários de ASE, sendo também na sua maioria beneficiárias do escalão 
A (AERS, 2020).

Tabela 05 
Beneficiários do Rendimento 
Mínimo Garantido e Rendi-
mento Social de Inserção da 
Segurança Social
FONTE 
Pordata, 2020

BENEFICIÁRIOS DO RMG E DO RSI SEGUNDO O SEXO

Total Masculino Feminino

2011 2019 2011 2019 2011 2019

136 101 68 71 68 30

[03] Ação Social Escolar.

Encontro dos Afetos,
Ribeira da Baságueda, 

Parque de Campismo 
do Freixial.
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Estes dados evidenciam um aumento no número de agregados familiares sem 
capacidade económica para suportar integralmente os encargos escolares, como 
alimentação, aquisição de material escolar ou visitas de estudo.

Importa realçar que, considerando o decréscimo do nº de alunos/as que fre-
quentam o estabelecimento escolar, no lapso temporal considerado, o aumento do 
número de alunos/as beneficiários de Ação Social Escolar poderá indiciar o em-
pobrecimento das famílias. Sendo que, no ano letivo de 2010/2011, este nº repre-
sentava cerca de 27,8% dos alunos/as e, no ano letivo de 2020/2021, cerca de 45,9%.

ABONO DE FAMÍLIA

O abono de família é uma prestação monetária mensal com finalidade de con-
trapesar os encarregados de educação com sustento e educação das crianças/jovens 
(Segurança Social, 2020). Verifica-se também um aumento deste número de bene-
ficiários, passando de 155 crianças, no ano letivo 2010/2011, para 158, no ano letivo 
2020/2021.

PROGRAMA ESCOLAR DE SUPLEMENTO ALIMENTAR

O Programa Escolar de Suplemento Alimentar, anteriormente designado PERA 
(Programa Escolar de Reforço Alimentar), destina-se a colmatar situações de emer-
gência, casos em que os agregados familiares possuam parcos meio de subsistên-
cia, assegurando, de forma mais concreta, que crianças que não tenham condições 
para tomar o pequeno-almoço em casa o possam fazer na escola.

Verifica-se que, quando este programa teve início no Agrupamento de Escolas 
de Penamacor, no ano letivo 2012/2013, 15 crianças beneficiaram deste apoio, en-
quanto no ano letivo 2020/2021 o número de crianças beneficiárias foi de 12. Estes 
dados refletem uma ligeira diminuição do número de crianças com necessidades 
básicas de subsistência. Todavia, esta diminuição, não é real na percentagem de 
alunos, dado que em 2012/2013 existiam 27,8% de beneficiários, enquanto que em 
2020/2021 este valor aumentou para 51,1%.

CONDIÇÕES HABITACIONAIS
Quando se fala em condições de habitabilidade fala-se do conjunto de requi-

sitos que garantem que um lugar está apto para receber moradores. Estas condi-
ções passam, por exemplo, pela existência de eletricidade, acesso à água, conforto 
térmico, ruído, ventilação, etc. Contudo, devem ser também considerados aspetos 
como a segurança, limpeza, local/contexto da habitação, mobília e acesso à água 
quente quando se fala em condições de habitabilidade para uma casa que conta 
receber crianças.

Relativamente a este tópico, os/as jovens inquiridos/as indicam que a sua casa 
se encontra sempre limpa (93,2%), que têm água quente para tomar banho (97,7%) 
e que se sentem seguros na mesma (96,6%). A maioria ainda afirma gostar da sua 
casa (96,6%).

SÍNTESE

Relativamente aos parâmetros selecionados para aferir as questões relaciona-
das com a proteção social das crianças e suas famílias no concelho de Penamacor, 
se é verdade que, no que concerne aos beneficiários de RSI, entre os anos de 2010 
e 2019, este número sofreu um decréscimo, também o é que os valores relativos 
outros parâmetros devem igualmente merecer a nossa atenção.

Se olharmos para os números de beneficiários de ASE, comparando os anos 
letivos de 2010/2011 e 2020/2021, verificamos que os números são de 139 e 142, res-
petivamente. Considerando estes números isoladamente, poderíamos ser levados 

Tabela 06 
Alunos por escalão de Ação 

Social Escolar 2010/2011
FONTE

AERS, 2020

Tabela 07 
Alunos por escalão de Ação 

Social Escolar 2020/2021
FONTE 

AERS, 2020

Tabela 08 
Alunos por escalão de  

Abono de Família 2010/2011
FONTE 

AERS, 2020

Tabela 09 
Alunos por escalão de  

Abono de Família 2020/2021
FONTE  

AERS, 2020

BENEFICIÁRIOS ASE 2010/2011

Escolas A B C Total

70 69 0 139

263540 33 17 0 50

342956 37 52 0 89

BENEFICIÁRIOS ASE 2020/2021

Escolas A B C Total

73 69 0 142

263540 34 17 0 51

342956 39 52 0 91

ESCALÕES ABONOS DE FAMÍLIA 2010/2011

1 2 3 Total

70 69 16 155

33 17 9 59

37 52 7 96

ESCALÕES ABONOS DE FAMÍLIA 2020/2021

1 2 3 Total

73 69 16 158

34 17 9 60

39 52 7 98
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a pensar que a alteração não é significativa. Porém, há que ter em conta o decrésci-
mo do total do número de alunos do concelho de Penamacor, no período temporal 
considerado. Enquanto o número de alunos diminuiu, o número de beneficiários 
da ASE aumentou. As percentagens poderão ajudar-nos a materializar este facto. 
Se, no ano letivo de 2009/2010, a percentagem de beneficiários de ASE era de 27,8%, 
no ano letivo de 2020/2021 escalou para os 45,9%.

Relativamente às famílias beneficiárias de abono de família, situação idêntica 
se verifica, com uma percentagem de 31% no letivo de 2010/2011 a aumentar para 
os 51,1% em 2020/2021.

Assim, os dados parecem indiciar um agravamento das condições das famílias, 
o que deve manter a comunidade em alerta, no sentido de continuar a monitorizar 
estes parâmetros e a assegurar um acompanhamento adequado destas questões.

AS CRIANÇAS E O DIREITO  
À SEGURANÇA E PROTEÇÃO

O direito à segurança e proteção das crianças remete-nos, por um lado, para a 
ideia da garantia e satisfação das necessidades básicas destas e, por outro, para a 
promoção da sua integração na comunidade, de forma que lhes seja possibilitada 
uma vida familiar, social e cultural adequada.

Deste modo, existem três níveis de proteção no que toca às crianças, os pais 
(micro) e a família (meso), a sociedade e os profissionais do sistema de proteção 
(que incluem os educadores, assistentes sociais, etc.) (macro). Desta forma, quando 
o primeiro patamar não desempenha a sua função, é necessário a intervenção de 
outros responsáveis com conhecimento na área. Nestas situações específicas, cabe 
à comunidade uma atuação responsável e competente.

É importante mencionar que, nas ocorrências mais graves, nas quais as crian-
ças ficam sujeitas a situações de perigo, cabe às Comissões de Proteção de Crianças 
e Jovens, ou até tribunais, encontrar as soluções necessárias, no sentido de lhes 
assegurar um ambiente saudável para o seu desenvolvimento e crescimento.

Debruçando-nos sobre os dados recolhidos junto das crianças e jovens do Mu-
nicípio de Penamacor, apura-se que estes consideram ser seguro caminhar ou an-
dar de bicicleta na rua (76%) e sentem-se seguros/as quando usam os transportes 
públicos disponíveis (67%). O mesmo se verifica no ambiente escolar, na medida 
em que, mais de 65% dos/as jovens e 50% das crianças, afirmam nunca ter tido 
medo que outras crianças lhe possam fazer mal. Por outro lado, quando questio-
nados sobre a existência de muitas lutas na escola, 65,9% dos jovens referem que 
estas nem sempre existem. Relativamente à violência entre pares, apesar da maio-

ria das crianças ter indicado não ter sido vítima de violência, 12,2% refere que já 
sofreu agressões fora da escola por outra criança. Apurou-se também que 75,6% 
crianças e 70,5% dos/as jovens inquiridos referem que têm responsáveis/alguém a 
quem recorrer quando têm problemas ou se sentem mal.

Outro dado em análise é o associado aos hábitos aditivos, 46,6% dos/as jovens 
confessaram que já lhes foram oferecidas substâncias ilícitas (drogas) dentro e/ou 
fora da escola. A percentagem obtida merece uma reflexão posterior mais profun-
da, pois levanta-se a dúvida: “Terão os jovens compreendido a questão? Serão estas 
respostas influenciadas pelo facto de a questão estar colocada na negativa?”.

Os dados suprarreferidos são confirmados pelas famílias inquiridas, pois as 
respostas obtidas refletem o sentimento de segurança vivido na comunidade, fator 
que contribui para o bem-estar dos/as suas/seus educandos/as. Com efeito, verifi-
ca-se que 66,2% dos inquiridos indicam que as suas crianças viajam em segurança 
no autocarro que os conduz à escola. Por outro lado, 43,1% das famílias indicam 
que as suas crianças já foram vítimas de violência por parte de outras crianças, 
dentro ou fora da escola.

Alexandra Nunes
9º A, 2021/2022
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No que toca aos perigos associados à Internet, 90,9% dos/as jovens inquiridos/
as referem saber da existência de riscos associados à sua utilização, e 69,3% indi-
cam que os pais falam consigo sobre os mesmos. Relativamente a este tópico, as 
famílias indicam, em 73,8% dos casos, que têm o cuidado de acompanhar o que 
as crianças veem na Internet e 92,3% dizem limitar o acesso ou conversar com as 
crianças sobre os riscos que a Internet acarreta.

Acrescente-se também que foi possível constatar que em 40% das respostas 
obtidas junto das famílias, as mesmas declararam nunca ter batido às suas crian-
ças. Percebeu-se ainda que, em 38,5% dos casos, as famílias indicaram que quan-
do eram mais novos era prática normal os pais/mães baterem nos/as filhos/as. 
Soma-se a estes dados que 72,3% das famílias indicam já ter gritado com as suas 
crianças, mas ter-lhe pedido desculpa e ter procurado outras soluções para exercer 
a sua autoridade.

SÍNTESE

Analisando os dados recolhidos junto dos/as jovens residentes no concelho de 
Penamacor e das suas famílias, pode dizer-se que os direitos à segurança e prote-
ção são assegurados e fazem face às necessidades vividas pelo município.

Porém, e independentemente desse facto, é essencial continuar a alertar os/
as mais novos/as para os perigos associados à Internet, uso e exposição nas redes 
sociais e, ainda, para as consequências do uso excessivo das mesmas. É também 
importante dar continuidade às iniciativas de sensibilização e formação dedica-
das ao bullying, à violência entre pares ou ao consumo de drogas, na medida em 
que se verificaram percentagens relevantes associadas a estes assuntos. Desta for-
ma, as campanhas promovidas pela Escola Segura, pela escola e pela CPCJ devem 
continuar a apostar no trabalho até agora desenvolvido, de modo a sensibilizar 
os/as jovens para estas problemáticas. Seria, aliás, oportuno que estas iniciativas 
pudessem, pelo menos nalguns casos, contar com a colaboração especializada da 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do concelho, de modo que os/as jo-
vens pudessem ter um maior e mais aprofundado contacto com as consequências 
mentais e físicas associadas às problemáticas expostas.

Considera-se também relevante o facto dos/das responsáveis pelas crianças e 
jovens demonstrarem preocupação em adotar posturas educativas diferentes das 
que receberam, nomeadamente, esforçando-se para educar de formas não autori-
tárias (sem bater ou gritar) e privilegiando o diálogo e o entendimento, fatores que 
parecem indiciar uma tendência de mudança de paradigma familiar educativo no 
concelho de Penamacor.

AS CRIANÇAS E O DIREITO À SAÚDE

SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONÍVEIS

A saúde infantil e juvenil “engloba um conjunto de atividades de promoção 
e prevenção da saúde e do bem-estar das crianças e jovens dos 0 aos 18 anos.”  
(ARSLVT, 2020). É de registar que esta área de saúde está englobada no Programa 
de Saúde Infantil e Juvenil.

No concelho Penamacor encontra-se localizada uma Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados (UCSP), que conta, de acordo com os dados do site do Bilhete 
de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários (Bi-CSP), com um profissional da 
administração hospitalar, quatro médicos, seis enfermeiros, seis secretários clíni-
cos e sete assistentes operacionais.

De acordo com dados do mesmo site, a UCSP de Penamacor contava, em no-
vembro de 2020, com 12 polos, incluindo a sede. Nesta unidade, encontram-se ins-
critas 2413 pessoas do sexo masculino, e 2495 do sexo feminino, num total de 4908 
indivíduos (Governo da República Portuguesa – Ministério da Saúde, 2017).

Gráfico 05 
Pirâmide Etária dos Utentes 
Inscritos na UCSP
FONTE 
BI-CSP,2017
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De acordo com dados Bi-CSP, a UCSP de Penamacor contava, em novembro de 
2020, com 289 crianças inscritas do sexo masculino, e 216 crianças do sexo feminino, 
com idades compreendidas entre os 0 e os 19 anos (Governo da República Portuguesa 
- Ministério da Saúde, 2017).

Mais detalhadamente, é possível perceber que, deste total de crianças, 23 têm me-
nos de 1 ano, 81 têm entre 1 a 4 anos, 109 têm idades entre os 5 aos 9, 138 têm idades 
entre os 10 e os 14 anos, 154 têm idades entre os 15 e os 19.

Destas crianças, existem sem médico de família: 2 do sexo feminino, na faixa etá-
ria compreendida entre 1 e 4 anos, sendo um dos casos por opção; 1 criança, na faixa 
dos 5 aos 9 anos, do sexo masculino, por opção; e 1 jovem dos 10 aos 14, do sexo mas-
culino, por opção.

PERSPETIVA DAS CRIANÇAS E SUAS/SEUS RESPONSÁVEIS FACE À SAÚDE

Tendo em conta os dados recolhidos junto das crianças e jovens do Município de 
Penamacor, 51,1% dos/das jovens afirma não saber se no centro de saúde existe um 
serviço de atendimento especializado para adolescentes.

No que toca ao acesso à saúde, 78,9% das crianças e 80,7% dos/das jovens indica 
que os responsáveis por si os levam ao/à médico/a quando estão doentes. Quando 
questionados sobre se já tinham ido a unidades de saúde sozinhos/as, 17% responde-
ram afirmativamente, tendo 65,9% respondido que isto não é verdade/não acontece. 
No que diz respeito ao atendimento, a maioria dos/as jovens relatam que os/as profis-
sionais de saúde falam diretamente consigo, explicando-lhe como tomar a medicação, 
por exemplo. Contudo, 52,2% indica que nem sempre percebe o que os/as profissio-
nais de saúde lhe transmite.

Perante a análise das informações recolhidas junto das famílias, pode afirmar-se 
que estas vão ao encontro dos dados anteriores. Cerca de 86% das famílias relatam 
que, quando levam as crianças ao/à médico/a, as/os profissionais de saúde costumam 
falar consigo e diretamente com a criança. No mesmo âmbito, mais de 76% dos/as in-
quiridos/as afirmam que quando o/a profissional de saúde decide o tratamento para 
a criança lhe costuma explicar os procedimentos que deve seguir para melhorar e 
de que forma deve fazer a toma dos medicamentos prescritos. Verifica-se ainda que 
73,8% das famílias admitem compreender tudo o que o/a médica/o explica. É relevan-
te mencionar que 80% dos/das responsáveis pelas crianças do concelho afirmam que 
os/as profissionais de saúde demonstram disponibilidade para responder a dúvidas 
ou preocupações que têm sobre as crianças.

No que a um estilo de vida saudável diz respeito, 85,2% das crianças e jovens in-
quiridos indicam que o responsável por si os/as informa sobre o que é ser saudável 
e cerca de 70% afirma que em casa praticam uma alimentação saudável. Salienta-se 
ainda que 63,6% dos/as jovens indicam ser capazes de controlar o que comem (e.g. 
quantidade de doces ou alimentos pouco saudáveis).

Gonçalo Martins
9º A, 2021/2022

Todos temos direitos e 
deveres mas temos de ter 
direito à saúde
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Quanto aos dados sobre este tema recolhidos junto das famílias das crianças 
e dos/as jovens do Município de Penamacor, percebeu-se que todos/as os/as in-
quiridos/as dizem ter preocupação com a alimentação das crianças (100%). Esta 
percentagem desce quando se fala na preparação das refeições de forma saudável 
e nutritiva (80%). No que toca aos doces e/ou alimentos menos saudáveis, 66% das 
famílias reconhecem que, por vezes, introduzem este tipo de alimentos, não des-
curando, contudo, a alimentação saudável.

Recolheram-se dados junto das famílias também relativos à preparação do 
parto, consultas de saúde infantil, vacinação e amamentação. Quanto aos cursos 
de preparação para o parto, 66% dos inquiridos declara não ter participado nos 
mesmos. No que concerne ao acompanhamento pós-parto, em 78,5% dos casos  
verificou-se que as mães afirmam não terem sido chamadas a participar num 
curso pós-parto. Relativamente às consultas de saúde infantil previstas, 96,9% das 
famílias afirmam ter levado as suas crianças às mesmas. No que diz respeito às 
vacinas contempladas pelo Plano Nacional de Vacinação, 96,9% das famílias decla-
ram que as suas crianças receberam todas as vacinas incluídas no plano suprar-
referido. Relativamente à amamentação, 43% das famílias revela ter conseguido 
amamentar os/as filhos/as em exclusivo até aos 6 meses de idade.

SÍNTESE
Conclui-se, que o direito e acesso à saúde por parte das crianças e jovens re-

sidentes em Penamacor está assegurado. Todavia, há lacunas naquilo que diz res-
peito aos cuidados pré e pós-natais, uma vez que a maioria das famílias inquiridas 
revelam nunca ter frequentado um curso associado aos períodos acima referidos. 
Verifica-se ainda como lacuna o facto destes cursos não serem, atualmente, dina-
mizados no nosso concelho.

É também importante referir a não existência de consultas/atendimentos espe-
cializados para adolescentes no concelho, fator que certamente contribuiria para 
a promoção da saúde, nomeadamente, permitindo que os jovens acedessem a um 
atendimento clínico especializado e individualizado, focado na saúde global do 
adolescente, considerando os aspetos somáticos, psicológicos e de relação.

A existência desta valência no concelho facilitaria ainda a recolha de dados 
sobre consumos aditivos (tabagismo, substâncias ilícitas, álcool) e hábitos ali-
mentares.

Escultura representativa do 
Direito à Saúde executada 
pelos alunos do AERS, no 

âmbito do Mês da Prevenção 
dos Maus-tratos Infantis, 

abril de 2021.

Atividade incluída na 
comemoração do Dia da 
Criança, 2021.
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AS CRIANÇAS E O DIREITO  
À PARTICIPAÇÃO

O direito à participação é um direito humano universal associado à cidadania 
ativa. Com base na Convenção dos Direitos das Crianças, proposta pelas Nações 
Unidas em 1989, estas estão em pleno direito de expressar a sua opinião e exerci-
tar o mesmo direito em todos os assuntos que lhes dizem respeito nos diferentes 
contextos em que estão inseridas.

É necessário manter e reforçar a ideia de que as crianças e jovens são atores 
sociais competentes, cuja voz é relevante para um melhor desenvolvimento da co-
munidade a que pertencem. De acordo com esta perspetiva, não se reconhecem 
apenas os direitos dos/as mais novos/as, como se lhes confere possibilidade de os 
exercer. Assim, devemos olhar para cada criança e jovem como alguém que, apesar 
da sua tenra idade, contexto, condição e/ou características individuais, deve ser 
ouvido/a e as suas opiniões levadas em conta.

ASSOCIATIVISMO

As crianças e jovens de Penamacor têm à sua disponibilidade diversas associa-
ções, com missões distintas.

O Grupo de Escoteiros AEP 163 de Penamacor é uma delas. Foi oficialmente 
reativada, em outubro de 2020, tendo a sua suspensão sido motivada pela falta 
de jovens e chefias. Tem sede no Pátio das Laranjeiras, em Penamacor. Rege-se 
por princípios como promoção do voluntariado social, desporto, saúde e educação 
ambiental.

Os/As jovens têm também ao seu dispor a ADEP - Associação Desportiva Pe-
namacorense – que, tal como o nome indica, é um clube sediado em Penamacor, 
ligado à formação dos mais jovens nas modalidades de futebol e futsal, promoven-
do assim a prática desportiva e fomentando valores como o espírito de equipa, a 
cooperação e o fair-play. Esta associação conta ainda com a valência de futebol e 
futsal para a população adulta.

Outra das entidades de que os/as jovens dispõem é a Associação de Jovens de 
Penamacor (AJPNC) que tem como objetivo promover o dinamismo do concelho de 
Penamacor em vários contextos, nomeadamente, sociais, recreativos ou desporti-
vos. Nestes dois últimos anos, talvez devido à situação pandêmica relacionada com 
a COVID-19, a associação não tem apresentado o dinamismo que a caracterizava 
nos anos subsequentes à sua formação.

Está também constituída uma outra associação, na Aldeia do Bispo, denominada  
Os Xendros que, contudo, não tem apresentado continuidade na sua atividade.

Conta-se, ainda, com a Banda Filarmónica de Aldeia de João Pires que, com 
mais de 110 anos de história, tem sede na aldeia que lhe dá nome e conta com cerca 
de 30 elementos. Caracteriza-se por apresentar um grupo dinâmico, competente 
e amigável.

Penamacor tem ainda diversos grupos etnográficos que os/as jovens podem 
integrar. Proporcionam o convívio entre diferentes faixas etárias e têm como obje-
tivo a promoção dos usos e costumes através de cantares e danças regionais, sendo 
elas Associação 7 cumes, Associação Amigos do Salvador, Associação Amigos do 
Vale da Senhora da Póvoa, Associação Comissão de Festas de Aranhas, Associação 
Cultural e Desportiva dos Amigos da Meimoa, Associação Desportiva Cultural e 
Recreativa de Benquerença, Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Pe-
drógão de S. Pedro, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pena-
macor, Associação Rancho Folclórico das Aranhas, Associação Solidariedade Sem 
Fronteiras, Associação Terras do Lince, Associação Desportiva Cultural e Recreativa 
do Meimão, Clube de Ténis de Penamacor, Clube Fernão Lopes, Grupo de Canta-
res da Ribeira da Meimoa, Orla Periférica – Associação de Nadadores Salvadores 
do Interior, Pólo Raiano, ADRACES, Rancho Folclórico de Pedrógão de S. Pedro, 
Rancho Folclórico de Penamacor, SARSPEN – Sociedade dos Amigos de Ribeiro  

Ação “Violência nas 
Relações” – Novembro 

2019
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Sanches, União de Aldeia de João Pires e XARA - Associação de Solidariedade  
Social do Meimão. Para além das associações já referidas importa ainda mencio-
nar a existência de juventudes partidárias, sendo elas JS - Juventude Socialista,  
JSD - Juventude Social-Democrata.

É ainda importante considerar a associação de pais que, apesar de fundada, 
tem, ao longo dos últimos anos, apresentado um funcionamento intermitente. Por 
outro lado, a associação de estudantes, embora com órgãos constituídos e em exer-
cício, poderia potenciar a sua ação de forma mais consistente e dinâmica.

Apesar do elevado número de associações existentes no concelho, verifica-se 
que estas ou apresentam inatividade ou um fraco dinamismo, o que se tem revelado 
como um entrave à criação do Conselho Municipal de Juventude. Considerando 
que este órgão é composto essencialmente por associações juvenis existentes no 
concelho, e que as mesmas se têm apresentado inativas, não tem sido possível a 
instalação deste órgão tão importante no que diz respeito à participação cívica dos 
jovens.

PERSPETIVA DAS CRIANÇAS E SUAS/SEUS RESPONSÁVEIS FACE  
À PARTICIPAÇÃO

De acordo com os dados recolhidos junto das crianças e jovens residentes no 
concelho de Penamacor, a nível escolar, apenas 35,6% das crianças afirma ser 
questionados/as sobre se gostam ou não das aulas que frequentam. Por outro lado, 
44,3% dos jovens indica já ter participado em grupos para discutir sobre o que há 
de bom na escola ou sobre aspetos que podem ser melhorados. Verifica-se que 
a maioria das crianças e jovens indicam não serem sempre ouvidos sobre o que 
gostam ou não na escola e sobre o que pode ou não ser melhorado. O mesmo se 
verifica no que toca ao recreio, uma vez que 42,2% das crianças afirma que nunca 
foram questionadas sobre o que poderia ser feito para o melhorar.

No que diz respeito à sua opinião no contexto familiar, 40% das crianças e 
62,5% das/os jovens indicam que são consultados sobre os planos de férias e pro-
gramas de lazer familiares. Quando questionados/as sobre se as pessoas que são 
responsáveis por si os/as ouvem e se têm em consideração as suas opiniões, 65,9% 
dos/as jovens respondem afirmativamente.

Consultadas sobre a sua participação nas tarefas domésticas, 65,6% das crian-
ças afirmam ajudar sempre, destacando-se que 71,1% gosta de ajudar nestas tarefas 
no seio do agregado familiar.

Alguns dados acima reportados são corroborados pelos recolhidos junto das 
famílias. Vejamos, por exemplo, que 49,5% confessam nem sempre perguntar o 
que as crianças gostariam de fazer no fim de semana. O mesmo não se verificou 
quanto às férias, pois 64,6% das famílias afirmam perguntar aos seus/suas crianças 

onde gostariam de ir passear ou passar férias. Relativamente às tarefas domésticas, 
76,9% das famílias indicam terem envolvido as crianças, nos trabalhos referentes 
à cozinha e à jardinagem, assim que as mesmas as consigam realizar. Verifica-
-se ainda que 84,6% dos inquiridos relata ter prazer com a ajuda das crianças na 
realização dessas tarefas. As famílias declaram, por fim, em 92,3% dos inquéritos 
aplicados, gostar de ouvir as crianças sobre o que pensam e sentem.

Ao nível da comunidade que integram, 67% dos/das jovens dizem nunca ter 
participado em projetos da comunidade e nunca ter dado a sua opinião em proje-
tos ou atividades dinamizadas pela Câmara Municipal.

Relativamente aos Direitos das Crianças, 85,2% dos/das jovens afirmam já ter 
ouvido falar sobre os mesmos, enquanto junto das crianças esta percentagem é de 
77,8%. Relativamente às famílias, 84,6% reportaram já ter ouvido falar sobre os 
Direitos das Crianças na televisão, na rádio, na Internet e/ou noutras fontes.

SÍNTESE

Após a análise de dados que dizem respeito ao direito à participação das crian-
ças e jovens residentes em Penamacor, verifica-se que as famílias e/ou respon-
sáveis pelas mesmas valorizaram este direito. Ainda assim, torna-se necessário 
continuar a desenvolver um trabalho constante, sistematizado e globalizador, no 
sentido da divulgação e promoção destes direitos. Deve ainda reforçar-se a neces-
sidade de, e atendendo a um esforço coletivo que envolva a comunidade, institui-
ções e responsáveis do concelho, continuar a trabalhar de forma a garantir que 
este direito seja totalmente alcançado.

Conselho da Europa, 
Passaporte dos Direitos das 
Crianças, s.d.
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Como referido anteriormente, percebeu-se que as famílias se preocupam com 
a opinião dos/as seus/suas educandos/as, contudo, estes nem sempre o sentem. 
Deste modo, seria pertinente explorar esta discrepância de testemunhos, procu-
rando perceber o que falha na comunicação entre estas duas partes. Importa ainda 
realçar que, de entre os vários contextos em que as crianças e jovens se inserem, é 
no seio familiar que mais sentem a valorização da sua opinião.

A nível escolar, as crianças e jovens demonstram a necessidade de as suas opi-
niões e pontos de vista serem mais consideradas, situação que poderia ser poten-
ciada por uma efetiva e mais consolidada dinamização da Associação de Estudan-
tes do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, a que anteriormente já aludimos.

A nível comunitário, verifica-se que a maioria das crianças e jovens revelam 
nunca ter contribuído com o seu ponto de vista para projetos e atividades associa-
das a instituições ligadas ao poder autárquico. Deste modo, e face à importância 
da existência de mecanismos que permitam concretizar o exercício do direito à 
participação na comunidade, cremos ser oportuno apostar na criação do Conselho 
Municipal de Juventude em Penamacor, órgão onde estes podem expor as suas 
opiniões de forma livre e exercitar uma cidadania ativa. No entanto, sabemos que 
a sua entrada em funcionamento está apenas dependente do dinamismo das asso-
ciações juvenis do concelho.

Verifica-se também a necessidade de reforço da promoção e incentivo junto 
dos/as jovens do concelho sobre a importância não só do Orçamento Participativo 
Jovens Portugal (OPJP), mas também do Orçamento Participativo a nível local.

AS CRIANÇAS E A NÃO  
DISCRIMINAÇÃO

Um dos principais pilares da Convenção sobre os Direitos das Crianças adotado 
pelas Nações Unidas assenta na não discriminação, entendendo-se que “todas as 
crianças têm o direito de desenvolver todo o seu potencial - todas as crianças, em 
todas as circunstâncias, em qualquer momento, em qualquer parte do mundo’’ 
(UNICEF, 2004). Desta forma, todas as comunidades têm a obrigação de ‘“proteger 
as crianças de todas as formas de discriminação e de tomar medidas positivas para 
promover os seus direitos’’ (UNICEF, 2019).

Relativamente aos dados recolhidos junto das crianças e jovens, no que toca 
aos colegas com deficiência, 43,2% dos/as inquiridos/as revelam que nem sempre 
esses colegas são respeitados na escola. Verifica-se que, quando se fala nos espaços 
de lazer, 46,6% dos/as jovens indicam que nos locais onde residem, as crianças com 
deficiências usam os mesmos espaços que as outras, enquanto 25% dos/as jovens 
inquiridos apresentam desconhecimento sobre a questão.

SÍNTESE

Sendo o princípio da não discriminação um dos principais pilares da Conven-
ção dos Direitos das Crianças percebe-se a importância do mesmo. Deste modo, 
e face à análise dos dados recolhidos, será pertinente continuar a promover a re-
flexão e sensibilização sobre esta questão junto da comunidade, incluindo insti-
tuições, autoridades, alunos/as, professores/as e encarregados/as de educação, de 
forma a continuar a desenhar políticas sociais inclusivas.

Seria ainda oportuno que todas as crianças e jovens pudessem ter acesso a for-
mação, dinâmicas de grupo ou outras metodologias e iniciativas que promovam 
a reflexão sobre esta problemática, potenciando o espírito crítico, a cooperação e 
empatia.

Aquisição de canetas digitalizadoras e 
coluna trolley portátil.
- As canetas digitalizadoras facilitarão 
a integração dos alunos estrangeiros: 
ler e traduzir textis e manuais.
- Coluna trolley portátil: facilitar a 
comunicação em eventos desportivos, 
lúdicos e mais atividades.

PROPOSTA A
Bruno Moiteiro, 10º A/B | Diogo Campos, 10º A/B
Érica Teixeira, 11º A/B | João Vicente, 10º A/B
Maria Fonseca, 11º A/B

Proposta de Orçamento 
Participativo das Escolas 

aprovada em 2021/2022, 
no AERS.
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PARENTALIDADE POSITIVA E 
CONDIÇÕES PARA O SEU EXERCÍCIO

Entende-se por parentalidade positiva um “comportamento parental baseado 
no melhor interesse da criança e que assegura a satisfação das principais necessi-
dades das crianças e a sua capacitação, sem violência, proporcionando-lhe o reco-
nhecimento e a orientação necessários, o que implica a fixação de limites ao seu 
comportamento, para possibilitar o seu pleno desenvolvimento.” (Recomendação 
Rec (2006) 19 do Conselho da Europa – Comité Conselho Ministros).

Pode, então, dizer-se que se trata de uma abordagem parental que procura o 
equilíbrio, na medida em que rejeita a punição e a permissibilidade e confere um 
grau de autonomia à criança, podendo esta participar na tomada de algumas deci-
sões, sempre tendo em conta o contexto e idade.

Fábio Landeiro
9º A, 2021/2022

Atividade incluída na 
comemoração do Dia da 
Criança, 2021.

Apresentação do Serviço 
Municipal de Mediação 
Familiar, na reunião da 
Comissão Alargada da CPCJ, 
fevereiro de 2022.
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Relativamente a este dado verifica-se que, atualmente, no concelho de Pena-
macor, não existe nenhum projeto de desenvolvimento das competências paren-
tais, todavia, existiram, no passado, atividades pontuais ligadas a este tema.

Contudo, importa referir que o concelho de Penamacor está abrangido pelos  
serviços prestados pelo CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento  
Parental) Entre Famílias do Fundão, que desenvolve o seu trabalho a nível distrital. 
Este serviço promove ações no âmbito da parentalidade positiva e do desenvolvi-
mento de competências parentais.

Para além da existência do serviço previamente mencionado, destaca-se a  
recente abertura de um Serviço Municipal de Mediação Familiar.

Érica Silva
9º A, 2021/2022
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PARTE II
A COMISSÃO  
DE PROTEÇÃO 
DE CRIANÇAS  
E JOVENS



CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
DA CPCJ

Uma vez que as Comissões de Proteção se fundamentam no trabalho de estrei-
ta parceria interinstitucional, a sua metodologia de intervenção assenta no princí-
pio da subsidiariedade, pelo que a promoção dos direitos e a proteção das crian-
ças e dos jovens em risco competem, num primeiro nível, às entidades públicas e 
privadas com atribuições em matéria de infância e juventude de um determinado 
concelho. Assim sendo, só a impossibilidade de atuação destas entidades, em re-
mover o perigo em que se encontram as crianças e jovens, de forma adequada e 
suficiente, legitima a atuação direta da CPCJ.

Os contos de fada não 
ensinam às crianças que os  
dragões existem, pois estas, 
já o  sabem. Os contos de 
fada ensinam às crianças 
que os dragões podem ser 
derrotados.

Gilbert Chesterton

Hugo Oliveira
9º A, 2021/2022
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A atuação da Comissão de Proteção caracteriza-se pelos seguintes princípios:
O âmbito da sua competência é limitado à área geodemográfica do município 

onde tem sede;
O exercício das suas atribuições tem de estar em conformidade com a lei, pelo 

que os elementos têm o dever de deliberar com imparcialidade e independência 
sobre os casos sinalizados, contando com a colaboração das autoridades admi-
nistrativas e policiais, bem como das pessoas singulares e coletivas que, para tal, 
sejam solicitadas;

A sua intervenção depende do consentimento expresso dos pais, do represen-
tante legal ou da pessoa que tenha a guarda de facto da criança ou do jovem, bem 
como, da não oposição da mesma se esta tiver idade igual ou superior a 12 anos;

O dever de encaminhar para os Tribunais de Menores todos os processos si-
nalizados em que a CPCJ se encontre impossibilitada de intervir, seja por falta 
de consentimento dos pais, do representante legal ou de quem tenha a guarda de 
facto da criança ou do jovem, seja por não dispor dos meios a aplicar ou executar a 
medida adequada num determinado processo.

Atividade incluída 
na comemoração 

do Dia da Criança, 
2021.

Sinalização e encaminhamento de processos para a CPCJ:
A sinalização de casos para uma CPCJ, de acordo com o princípio da subsidia-

riedade, só deverá ser efetuada no caso em que as entidades com competência em 
matéria de infância e juventude (nomeadamente, as autarquias locais, segurança 
social, escolas, serviços de saúde, forças de segurança, associações desportivas cul-
turais e recreativas, etc.) não possam assegurar atempadamente a proteção que a 
circunstância exigir, tendo estas o dever de acautelar esta circunstância. Para além 
disso, qualquer pessoa que conheça situações de perigo que envolvam crianças e 
jovens poderá comunicá-las à CPCJ.

Atividade “Laço Azul 
– Mês da Prevenção 

dos Maus-tratos 
Infantis”, abril 2021.

Atividade “Laço Azul – 
Mês da Prevenção dos 
Maus-tratos Infantis”, 
abril 2021.
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CARACTERIZAÇÃO PROCESSUAL 
2015/2020

Neste capítulo, proceder-se-á a uma análise dos dados recolhidos na platafor-
ma da CNPCJP, relativamente à CPCJ de Penamacor, no ano de 2015 e no ano de 
2020, podendo assim ter-se uma noção da evolução da situação, por um período 
temporal de 5 anos. Não se tomou como referência o ano de 2010, porque este foi 
o ano da criação da CPCJ de Penamacor e, por tal motivo, apenas existem dados 
a partir da altura em que a mesma iniciou o seu funcionamento, maio de 2010. 
Foi também tido em conta o facto da plataforma digital, trabalhada pelas CPCJ, 
ter sido progressivamente reformulada e melhorada, sendo o ano de 2015 aquele 
que disponibiliza o maior número de dados para comparação com o ano de 2020. 
Acrescenta-se ainda que a escolha de 2015 como ano de referência se prende tam-
bém com a alteração legislativa da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 
(LPCJP), a qual trouxe modificações significativas na condução processual, sobre-
tudo no que toca à apensação de processos.

Esta caracterização processual será feita tendo em conta os seguintes indicadores:
--> Número de crianças sinalizadas, por:

--> Sexo;
--> Idade;

--> Tipologia de perigo por:
--> Sexo da criança;
--> Idade da criança;

--> Tipo e número de Medidas de Promoção e Proteção aplicadas pela CPCJ.

SINALIZAÇÕES

Gráfico 06 
Nº de crianças sinalizadas, 
por sexo
FONTE 
Com base em CPCJ Penama-
cor, 2020

Nº DE CRIANÇAS SINALIZADAS, POR SEXO

Masculino Feminino Total

2015 7 10 17

2020 15 13 28

Atividade “Laço Azul 
– Mês da Prevenção 

dos Maus-tratos 
Infantis”, abril 2021.

Atividade “Laço Azul 
Humano – Mês da Pre-

venção dos Maus-tratos 
Infantis”, abril 2019.

7372



Analisando o gráfico, nos anos em estudo, verifica-se uma desigualdade nos 
números referentes ao sexo, no ano de 2015, registando o sexo feminino mais 3 
casos. Já no ano de 2020, existe uma diferença de mais 2 casos no sexo masculi-
no. De salientar também que o ano de 2020 registou um aumento de 11 crianças 
sinalizadas.

A análise deste gráfico revela que, em ambos os anos, é na faixa etária entre os 
11 e os 14 anos de idade que se registou o maior número de crianças sinalizadas, 12 
no seu total. Verifica-se que este aumento se inicia já na faixa anterior, dos 9 aos 10 
anos, com 8 sinalizações.

TIPOLOGIAS DE PERIGO

Dos dados constantes nos gráficos pode inferir-se que, nos anos em análise, 
a tipologia de perigo que mais sinalizações registou foi a Exposição a Compor-
tamentos que Possam Comprometer o Bem-Estar da Criança (ECPCEDC), com 21 
sinalizações ao todo, tendo o sexo masculino registado mais 1 que o sexo feminino, 
no ano 2015. Contudo, em 2020, esta tendência inverteu-se, tendo o sexo feminino 
registado mais 6 sinalizações que o sexo masculino.

Da análise dos gráficos, verifica-se também que, no ano de 2020, há um con-
siderável aumento de sinalizações na tipologia de perigo Situações de Perigo em 
que esteja em causa o Direito à Educação (SPDE): abandono escolar/absentismo, 8 
sinalizações, com uma maior prevalência no sexo masculino (mais 3 sinalizações). 
Registaram-se também neste ano tipologias de perigo que não se tinham registado 
em 2015, a saber, Mau-trato Psicológico ou Indiferença Afetiva (MTPIA): Hostili-
zação e ameaças e A Criança está Abandonada ou Entregue a Sí Própria (CAESP):  
Ausência temporária de suporte familiar ou outro.

Gráfico 07 
Nº de crianças sinali-

zadas, por idade
FONTE 

Com base em CPCJ 
Penamacor, 2020

N.º DE CRIANÇAS SINALIZADAS, POR IDADE / 2015 E 2020

0-2 
ANOS

3-5 
ANOS

6-8 
ANOS

9-10 
ANOS

11-14 
ANOS

15-17 
ANOS

18-21 
ANOS TOTAL

2015 1 2 1 3 5 3 2 17

2020 1 5 4 5 7 3 3 28

Gráfico 08 
Tipologia de perigo por 

sexo da criança, 2015
FONTE 

Com base em CPCJ 
Penamacor, 2020

TIPOLOGIA DE PERIGO POR SEXO DA CRIANÇA / 2015

ECPCBEDC NEG AS MT CJACAED SPDE

Feminino 3 3 2 0 2 1

Masculino 4 0 0 1 1 0

Gráfico 09 
Tipologia de perigo por sexo 
da criança, 2020
FONTE 
Com base em CPCJ Penama-
cor, 2020

TIPOLOGIA E PERIGO POR SEXO DA CRIANÇA / 2020

ECPCBEDC NEG MTPIA MT CJACAED SPDE CAESP

Feminino 10 1 1 0 1 3 0

Masculino 4 1 0 1 0 5 1
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TIPOLOGIA DE PERIGO POR IDADE DA CRIANÇA Comparando os gráficos, pode concluir-se que, em ambos os anos em análise, 
a tipologia de perigo que mais sinalizações registou foi a ECPCEDC, com 21 sina-
lizações ao todo, centrando-se sobretudo na faixa etária dos 9 aos 10 anos, com 8 
sinalizações ao todo.

TIPO E N.º DE MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO APLICADAS PELA CPCJ

Pela análise do gráfico conclui-se que o tipo de medida mais aplicada pela CPCJ 
é a de Apoio Junto dos Pais, observando-se um acréscimo no ano de 2020.

REMESSA DE PROCESSOS DE  
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO PARA  
O MINISTÉRIO PÚBLICO
MOTIVO E Nº DE PROCESSOS REMETIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO (MP)

TIPOLOGIA DE PERIGO POR IDADE DA CRIANÇA / 2015

0-2  
ANOS

3-5  
ANOS

6-8  
ANOS

9-10  
ANOS

11-14  
ANOS

15-17  
ANOS

18-21  
ANOS

ECPCBEDC 1 2 1 3 0 0 0

NEG 0 0 0 1 2 0 0

AS 0 0 0 1 0 1 0

MT 0 0 0 0 1 0 0

CJACAED 0 0 0 0 0 2 1

SPDE 0 0 0 0 0 0 1

Gráfico 10 
Tipologia de perigo por 

idade da criança, 2015
FONTE 

Com base em CPCJ 
Penamacor, 2020

Gráfico 11 
Tipologia de perigo por 
idade da criança, 2020

FONTE 
Com base em CPCJ 

Penamacor, 2020
TIPOLOGIA DO PERIGO POR IDADE DA CRIANÇA / 2020

0-2  
ANOS

3-5  
ANOS

6-8  
ANOS

9-10  
ANOS

11-14  
ANOS

15-17  
ANOS

18-21  
ANOS

ECPCBEDC 3 3 2 5 1 0 0

NEG 0 0 0 0 1 1 0

MTPIA 0 0 0 0 0 1 0

MT 0 0 0 0 0 1 0

CJACAED 0 1 0 0 0 0 0

SPDE 0 0 0 3 5 0 0

CAESP 0 0 0 0 0 0 1

Gráfico 12 
Tipo e nº de medidas de PP 
aplicadas pela CPCJ: 2015 
e 2020
FONTE 
Com base em CPCJ Penama-
cor, 2020

TIPO E Nº DE MEDIDAS DE PP APLICADAS / 2015 E 2020

Apoio junto dos pais Apoio junto de outro 
familiar Acolhimento residencial

2015 11 0 2

2020 16 1 2

Gráfico 13 
Motivo e nº de processos 
remetidos ao MP: 2017 
e 2020
FONTE 
Com base em CPCJ Penama-
cor, 2020

MMOTIVO E Nº DE PROCESSOS REMETIDOS AO MP / 2017 E 2020

Não cumpri-
mento Reitera-

do do APP

Não prestação 
de consenti-

mento

Oposição 
da Criança/

Jovem

Apensação 
a processo 

judicial

Por solicitação 
do MP

2017 2 0 0 0 0

2020 1 1 1 5 2
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Para o tratamento de dados neste capítulo, tomou-se como referência os anos 
de 2017 e 2020 em virtude de, na plataforma gerida pelas CPCJ, apenas constarem 
referências a este indicador, a partir do ano de 2017. Analisando os mesmos, veri-
fica-se que é no ano de 2020 que mais processos foram remetidos ao MP e que o 
motivo mais preponderante é a apensação ao processo judicial.

PROCESSOS DE PROMOÇÃO E 
PROTEÇÃO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
NÚMERO DE SINALIZAÇÕES POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEGUNDO O SEXO

O número de crimes de violência doméstica que envolveram crianças, é bas-
tante maior em 2020, mais 10, com predominância no sexo feminino, mais 3 que 
no sexo masculino.

NÚMERO DE SINALIZAÇÕES POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEGUNDO A IDADE

É na faixa etária dos 9 a 10 anos que se regista o maior número de crianças víti-
mas/expostas à violência doméstica, no ano de 2020, sendo esta uma problemática 
com uma crescente expressão.

Gráfico 14 
Nº de sinalizações por 

violência doméstica, 
segundo o sexo: 2015 

e 2020
FONTE 

Com base em CPCJ 
Penamacor, 2020

Nº DE SINALIZAÇÕES POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEGUNDO O SEXO / 2015 E 2020

Masculino Feminino

2015 1 0

2020 4 7

Gráfico 15 
Nº de sinalizações por vio-
lência doméstica, segundo 
a idade: 2015 e 2020
FONTE 
Com base em CPCJ Pena-
macor, 2020

Nº DE SINALIZAÇÕES POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEGUNDO A IDADE / 2015 E 2020

0- 2 
ANOS

3-5 
ANOS

6-8 
ANOS

9-10 
ANOS

11-14 
ANOS

15-17 
ANOS

18-21 
ANOS

2015 0 0 1 0 0 0 0

2020 1 3 1 4 1 1 0

Atividade desenvolvida 
no âmbito da prevenção 
da violência nas relações, 
novembro de 2019.

Atividade desenvolvida 
no âmbito da promoção 

dos afetos, fevereiro 
de 2019.
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RELAÇÃO DE PARENTESCO COM A PESSOA SUSPEITA

Não existindo dados específicos sobre este indicador, pode, contudo, dizer-se, 
tendo em conta a experiência dos comissários da Comissão Restrita que gerem os 
casos resultantes das sinalizações por violência doméstica, que a grande maioria 
das crianças envolvidas nestes processos tem uma relação de parentesco muito 
próxima com o agressor, a saber, pai (na maioria das situações), mãe, padrasto/
madrasta e tios, isto é, no seio familiar mais restrito.

PERSPETIVA DAS CRIANÇAS E SUAS/SEUS RESPONSÁVEIS FACE AO SISTEMA 
DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

No referente à relação que as crianças e jovens do concelho têm com o sistema de 
proteção de crianças e jovens em perigo/CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens, verificou-se que 55,7% dos jovens já tiveram contacto com este, e que des-
tes/as 81,3% gostou do apoio técnico da instituição. Acrescenta-se ainda que, em 
62,5% dos casos, os jovens indicam que o acompanhamento por parte de profissio-
nais do sistema de proteção de crianças e jovens em perigo os ajudou realmente 
a melhorar a sua vida. Por fim, acrescenta-se que, dos jovens acompanhados, 75% 
indica ter sido sempre informado sobre o que estava a acontecer e que sempre 
pôde dar a sua opinião.

SÍNTESE

No que concerne ao direito à proteção das crianças, e de acordo com os casos 
acompanhados na CPCJ de Penamacor, tendo como referência os anos de 2015 e 
2020, pode concluir-se que o número de sinalizações aumentou em 24,4%, corres-
pondendo a um aumento de 11 casos.

Quanto às sinalizações por sexo, verifica-se que, no ano de 2015, 58,8% das si-
nalizações são de crianças do sexo feminino, contrariamente ao ano de 2020, em 
que 53,6% das sinalizações dizem respeito a crianças do sexo masculino.

No que diz respeito à idade em que se regista o maior número de sinalizações, 
constata-se que estas ocorrem mais frequentemente, em ambos os anos em estu-
do, entre a faixa etária dos 9 anos e 14 anos.

A tipologia de perigo mais sinalizada, nos anos em análise, é a ECPCEDC, in-
dependentemente do sexo e da idade das crianças. Nesta tipologia de perigo, so-
bressai a violência doméstica em contexto familiar, como a mais prevalente e, por 
consequência, aquela que merece uma maior atenção em sede de plano de ação. 
Decorrendo do acompanhamento efetuado aos casos pelos comissários ressalta 
como necessidade premente, a promoção de ações no âmbito da mediação familiar.

De referir que, no ano de 2020, se registou um considerável aumento de sina-
lizações na tipologia de perigo SPDE: abandono/absentismo escolar, um aumento 
justificado pela situação pandémica e pela consequente necessidade de recorrer ao 
ensino a distância. Assim, verificaram-se 8 sinalizações, com uma maior prevalên-
cia no sexo masculino (mais 3 sinalizações que no sexo feminino). Esta tipologia de 
perigo tem estado associada a crianças de etnia cigana e a crianças pertencentes a 
famílias de nacionalidade estrangeira. Importa ainda realçar que, nos últimos anos, 
se tem vindo a verificar no concelho um fenómeno de aumento de famílias de na-
cionalidade estrangeira, as quais, por razões várias, têm demonstrado resistência 
ao cumprimento do estipulado pela lei portuguesa, em matéria de escolaridade 
obrigatória.

Quanto ao motivo que leva à remessa dos processos ao MP, há uma prevalência 
na apensação dos processos que correm na CPCJ a outros processos que correm 
simultaneamente no MP, na maioria das situações, por regulação das responsa-
bilidades parentais. Acrescenta-se que é esta instituição a que, na maioria dos  
processos, solicita a respetiva apensação dos processos.

Dilvulgação da ação 
da CPCJ em certames 
locais.
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Por fim, e considerando os dados recolhidos junto das crianças, jovens e fa-
mílias inquiridas, seria importante que a CPCJ incrementasse a promoção da sua 
missão e dos seus recursos técnicos junto dos/as jovens, de modo a colmatar algu-
mas falhas educacionais e parentais. Poder-se-iam ainda dinamizar diversas ini-
ciativas ligadas aos perigos das redes sociais, bullying e consumo de drogas, temas 
que deverão merecer o nosso investimento.

Todavia, realça-se que esta Comissão tem vindo a efetuar um plano de atividades 
anual de proximidade, privilegiando ações constantes junto dos estabelecimentos 
de ensino do concelho, mais concretamente em contacto direto com as crianças e jo-
vens. Além disso, têm sido também dinamizadas atividades direcionadas às famílias 
que, contudo, têm recebido baixa adesão do público-alvo.

Atividade “Mês da 
Prevenção dos Maus-
-tratos Infantis
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PARTE III
SÍNTESE GERAL 
DE DESAFIOS, 
PROBLEMAS, 
RECURSOS  
E POTENCIALI-
DADES



Em jeito de conclusão, apresenta-se agora uma análise SWOT de todos os dados 
apresentados.

FORÇAS FRAQUEZAS

Taxa de escolarização elevada;

Existência de programas específicos no combate ao 
insucesso escolar, tanto de responsabilidade do AERS, 
como da CMP;

Boa colaboração com as diversas instituições que se 
fazem representar na comissão alargada e com  
a comunidade em geral;

Apoios socioeconómicos disponibilizados pela CMP;

Boa rede de transporte escolar;

Clima de segurança sentido no concelho;

Existência de espaços lúdicos/lazer para crianças  
e famílias;

Existência de espaços físicos com boas condições  
de funcionamento;

Existência de associações culturais, recreativas  
e desportivas;

Disponibilidade temporal dos pais para estarem com  
os filhos;

Existência de atendimento na área de mediação familiar  
a nível concelhio.

Nº insuficiente de vagas na creche;

Elevado nº de crianças ao abrigo do decreto-lei  
nº 54/2018;

Não existência de cursos pré e pós-parto na ULS;

Falta de atendimento especializado para jovens na ULS;

Promoção da saúde escolar não ativa, por parte da ULS;

Rede Social pouco ativa;

Falta de cursos de parentalidade a nível concelhio;

Associações pouco ativas;

Fraca cultura de participação e adesão às atividades  
por parte da população do concelho;

Falta de um centro de estudo para as diversas faixas 
etárias;

Oferta formativa escolar ao nível do ensino secundário 
pouco diversificada.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Existência do projeto CLDS-4G Penamacor Inclusivo;

Existência do projeto PIICIE CMP/CIMBB;

Crescente número de migrantes e imigrantes, com  
consequência no rejuvenescimento populacional;

Parceria com a RAP (Resposta de Apoio Psicológico  
a Crianças e Jovens Vítimas de Violência Doméstica  
da Beira Baixa);

Instalação de um CLAIM.

Baixa densidade populacional;

Envelhecimento populacional;

Dificuldade de acesso a alguns recursos não existentes 
no concelho, devido à localização geográfica.

Tabela 10 
Análise SWOT

Ação de prevenção 
do bullying, fevereiro 
de 2019.
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PARTE IV
PLANO LOCAL 
DE PROMOÇÃO 
E PROTEÇÃO 
DOS DIREITOS 
DAS CRIANÇAS



FUNDAMENTAÇÃO GERAL

O Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças da CPCJ de 
Penamacor vigorará entre 2022 e 2025 e enquadrará a sua ação neste período e 
concelho.

Este documento tem como objetivo fazer face às preocupações, problemas e ne-
cessidades identificadas durante o diagnóstico realizado no concelho, de forma a 
contribuir para a criação no município de um ambiente social protetor e promotor 
dos direitos da criança e do jovem.

Os conteúdos e princípios selecionados visam respeitar a natureza da CPCJ e as 
funções que lhes estão inerentes.

Para alcançar os objetivos explicitados, é essencial o envolvimento da comu-
nidade nas suas múltiplas expressões, sendo esse um dos principais desafios que 
aqui se coloca.

EIXOS DE INTERVENÇÃO
--> Promoção da articulação interinstitucional;
--> Identificação das problemáticas com maior incidência no acompanha-
mento da CPCJ;
--> Promoção de uma parentalidade positiva;
--> Incentivo à participação das crianças e dos jovens nas decisões que lhes 
dizem respeito;
--> Melhoria da ação da CPCJ.

A palavra progresso 
não terá qualquer sentido 
enquanto houver crianças 
infelizes.

Albert Einstein
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PLANO DE AÇÃO

EIXO DE  
INTERVENÇÃO

OBJETIVO  
GERAL

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS/ 
AÇÕES RECURSOS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES

Promoção da  
articulação  
interinstitucional.

Promover os direitos 
das crianças e jovens 
do concelho, através 
da priorização dos 
mesmos, junto dos 
atores políticos e 
institucionais muni-
cipais.

[1] Informar e envolver 
a comunidade na pro-
moção dos direitos e 
proteção das crianças 
e jovens.

Apresentação Pública do Plano Local 
de Promoção dos Direitos da Criança;

Promoção um momento de apre-
sentação pública específico para as 
crianças/jovens.

A integrar de acordo 
com as necessidades de 
intervenção.

Forças vivas do concelho;

CPCJ’s do distrito de Castelo Branco;

CNPDPCJ;

Crianças e jovens.

Presidente e comissários da CPCJ; 
Docentes.

[2] Assegurar que 
a população alvo 
conhece os direitos 
das crianças e dotá-la 
de competências para 
a deteção precoce de 
sinais de maus-tratos 
de crianças e jovens 
e procedimentos a 
adotar.

Formação Acreditada para pessoal 
docente, não docente e técnicos de 
intervenção;

1 ação por ano de sensibilização/for-
mação dirigidas a elementos-chave  
da comunidade;

Concertação de atividades relaciona-
das com a promoção dos direitos e a 
proteção de crianças e jovens.

A integrar de acordo 
com as necessidades de 
intervenção.

Pessoal docente;

Pessoal não docente;

Técnicos de intervenção;

Elementos da CPCJ.

CNPDPCJ;

Centro de Formação e Associação  
de Escolas Alto Tejo;

CPCJ de Penamacor;

Crianças e jovens.

[3] Divulgação da 
ação da CPCJ.

Divulgação dos procedimentos  
a adotar em situações de risco  
e perigo junto do pessoal docente  
e não docente;

Divulgação da ação da CPCJ junto  
das crianças/jovens.

A integrar de acordo 
com as necessidades de 
intervenção.

Pessoal docente e não docente;

Crianças e jovens.
Comissários da CPCJ.

[4] Articular com a 
Rede Social do conce-
lho de Penamacor04.

Partilha das necessidades sentidas 
pela CPCJ ao nível de respostas so-
ciais locais, procurando em conjunto a 
criação de novas respostas, colabo-
rando todos, dentro do possível, para 
a sua criação ou extensão;

Reuniões interinstitucionais dedicadas 
ao diagnóstico precoce de situações 
de risco, procedimentos e recursos a 
adotar.

A integrar de acordo 
com as necessidades de 
intervenção.

Encarregados de educação, profissionais 
de saúde, auxiliares de ação educativa 
e outros técnicos e elementos da comuni-
dade).

Rede Social;

Comissários da CPCJ.

[04] Encontram-se previstas 
alterações à Rede Social.
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EIXO DE  
INTERVENÇÃO

OBJETIVO  
GERAL

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS/ 
AÇÕES RECURSOS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES

Identificação das 
problemáticas com 
maior incidência no 
acompanhamento 
da CPCJ.

Fomentar a preven-
ção primária das 
principais problemá-
ticas identificadas 
pela CPCJ local, 
junto dos diferentes 
atores sociais.

[1] Divulgar junto 
da comunidade os 
resultados do relatório 
anual de atividades.

Divulgação do relatório de atividades 
anual na página da CMP/AERS e 
outros meios;

Utilização dos meios digitais da CPCJ 
e outros (da CMP, do AERS, ou outros 
com quem trabalhamos em parce-
ria) como forma de divulgação dos 
principais indícios/sinais de eventuais 
situações de risco.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Comunidade em geral. Comissários da CPCJ.

[2] Criar momentos 
de reflexão sobre as 
principais problemáti-
cas identificadas.

Alinhamento do plano anual de ativida-
de para dar resposta às problemáticas 
identificadas.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Comunidade em geral. Comissários da CPCJ.

Promoção de uma 
parentalidade 
positiva.

Dotar os encarrega-
dos de educação e 
pais de capacidades 
associadas ao exer-
cício do seu papel 
parental.

[1] Diminuir os fatores 
de risco associados 
à parentalidade nas 
famílias do concelho.

Realização de encontros de forma-
ção e reflexão com a comunidade 
educativa;

Workshops de orientação e acon-
selhamento parental a realizar nos 
estabelecimentos de ensino.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Pais e Encarregados de Educação. CLDS-4G – Penamacor Inclusivo.

Promover a adoção 
e manutenção de 
modelos de parenta-
lidade positiva.

[2] Aumentar os 
fatores de proteção 
associados à parenta-
lidade nas famílias de 
Penamacor.

Realização de atividades lúdico-peda-
gógicas que envolva as famílias e as 
crianças/jovens, nomeadamente;

“Encontro dos Afetos”;

Workshops “Culinária Saudável”;

No âmbito das reuniões de final de 
período com os EE’s, realização de 
uma breve palestra sobre o exercício 
do papel parental.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Pais e Encarregados de Educação;

Crianças e jovens.

Comissários da CPCJ;

CLDS-4G – Penamacor Inclusivo;

Professores titulares de turma/Diretores 
de turma.

[3] Promover o bem-
-estar das famílias. Criação de um banco social de roupas.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Comunidade concelhia.

Comissários da CPCJ;

GASE;

Comunidade concelhia.
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EIXO DE  
INTERVENÇÃO

OBJETIVO  
GERAL

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS/ 
AÇÕES RECURSOS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES

Incentivo à partici-
pação das crianças 
e dos jovens nas 
decisões que lhes 
dizem respeito.

Empoderar os/as 
jovens do concelho 
com competências de 
participação cívica.

[1] Fazer com que os 
jovens do concelho 
sintam que têm “voz 
na matéria”.

Desenvolvimento de ações de pro-
moção de competências pessoais e 
sociais dirigidas a crianças e jovens  
em várias áreas;

Participação no OPE.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Crianças e jovens.

Crianças e jovens;

Comissários da CPCJ;

Elementos da comunidade;

AERS.

[2] Fomentar a partici-
pação ativa dos jovens 
na sua comunidade.

Disseminação de informação sobre  
os direitos de participação;

Inclusão dos jovens na construção  
de ilustrações para o presente plano.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Crianças e jovens;

Turma 9º A (Ano letivo 2021-2022).
Comissários da CPCJ;

AERS: docente Luís Almeida.

[3] Elevar a motivação 
dos jovens para a 
prestação de contri-
butos no seio da sua 
comunidade em que se 
inserem.

Criação/Reativação das associações 
de jovens com a colaboração da rede 
social;

Comemoração do dia do associativis-
mo jovem.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Crianças e jovens.

CMP;

CLDS-4G Penamacor Inclusivo;

Associações de jovens do concelho.

Encontro dos Afetos, 2019
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EIXO DE  
INTERVENÇÃO

OBJETIVO  
GERAL

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIAS/ 
AÇÕES RECURSOS DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES

Melhoria da ação 
da CPCJ.

Melhorar práticas 
funcionais inerentes 
à atividade quotidiana 
da CPCJ.

[1] Aumentar a cele-
ridade processual da 
CPCJ de forma global.

Monitorização do funcionamento pro-
cessual da CPCJ com a criação de um 
documento interno de registo dos tem-
pos de resposta da CPCJ no tratamento 
dos casos e de um documento com os 
dados sistematizados dos tempos de 
resposta das entidades aos pedidos  
de colaboração feitos pela CPCJ.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Comissários da Comissão Restrita  
da CPCJ.

Comissários da Comissão Restrita  
da CPCJ.

[2] Prever com a ante-
cedência as neces-
sidades orçamentais 
para a realização das 
diferentes atividades.

Integração deste indicador no Relató-
rio Anual de Atividades da CPCJ;

Definição do Plano Anual de Atividades 
da CPCJ até outubro do ano anterior 
ao da sua implementação, para que 
possa ser devidamente salvaguardado 
no orçamento do Município.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Comissários da Comissão Alargada  
da CPCJ.

Comissários da Comissão Alargada  
da CPCJ.

[3] Fomentar a 
participação ativa dos 
membros da Comissão 
Alargada.

Apresentação periódica de assuntos 
de relevo, pelos representantes das 
instituições na Comissão Alargada;

Criação de grupos de trabalho com  
os representantes das entidades para 
a dinamização das atividades  
de prevenção;

Convite para a participação dos diri-
gentes das entidades representadas 
na CPCJ e/ou outras entidades de 
interesse, nas reuniões da Comissão 
Alargada, como palestrantes.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Comissários da Comissão Alargada  
da CPCJ.

Comissários da Comissão Alargada  
da CPCJ.

[4] Fomentar a parti-
cipação dos membros 
da Comissão Alargada 
em ações de formação.

Realização de formação anual, por 
cada membro da Comissão Alargada.

A integrar de acordo 
com as necessidades  
de intervenção.

Comissários da Comissão Alargada  
da CPCJ.

Comissários da Comissão Alargada  
da CPCJ.

Tabela 11 
Plano de Ação
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PARTE V
PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO



A monotorização e avalização do presente plano será executada de acordo com 
critérios de:

--> Pertinência;
--> Eficácia;
--> Eficiência;
--> Participação;
--> Satisfação;

Seguiremos os indicadores presentes na tabela 29, que serão adaptados con-
soante a atividade considerada.

MÉTODOS E TÉCNICAS  
A UTILIZAR

INDICADORES  
QUALITATIVOS

INDICADORES  
QUANTITATIVOS

Observação direta. Perceção dos participantes sobre  
a utilidade da atividade. Número de participantes.

Número de participantes  
e de sessões realizadas.

Nível de interesse dos participantes  
na atividade. Número de sessões realizadas.

Inquérito de satisfação  
aos participantes.

Perceção dos formadores sobre  
o interesse dos participantes. Custos financeiros.

Nível de conhecimento adquirido  
pelos participantes.

Tabela 12 
Proposta de Avaliação
FONTE 
Elaboração própria
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O presente documento, que surge no culminar de meses de trabalho, tem en-
quanto um dos seus principais pilares a importância do investimento em ações 
de diagnóstico. Não poderia, aliás, ser de outra forma, já que só um diagnóstico da 
realidade concreta em que nos movemos poderá alicerçar uma ação que se deseja 
possa ser o mais eficiente possível. Com vista à elaboração do diagnóstico, e como 
já referimos, o ponto de partida deste nosso plano foi a aplicação de questionários, 
previamente desenhados pela Comissão Nacional, que se dirigiram a um público 
alargado: crianças e jovens, famílias e entidades.

Depois, e com base no tratamento dos dados recolhidos e dos resultados es-
tatísticos apurados, foi possível cumprir o fim último deste projeto: desenhar 
um plano de ação, que deverá orientar a ação da CPCJ e seus parceiros no arco 
temporal dos próximos três anos (2022-2025). Os resultados permitiram não só 
estruturar ações que entendemos poderem contribuir para combater e colmatar 
as principais fragilidades encontradas, como também identificar os pontos fortes 
da comunidade em que nos inserimos, com vista à sua potenciação, sempre com 
o propósito de trabalhar em prol da proteção e promoção dos direitos das crian-
ças e jovens. A condução deste plano foi, ainda, uma oportunidade para identifi-
car alguns temas que, provavelmente, de futuro, necessitarão de um estudo mais 
aprofundado e detalhado, por forma a aclarar alguns aspetos relevantes para a sua 
compreensão. Neste sentido, consideramos que este não é um plano fechado, mas, 
sobretudo, uma porta aberta para outras reflexões.

Desejamos, ainda, que este documento possa funcionar como elemento estru-
turante e aglutinador, colhendo o interesse e o envolvimento de todos os parceiros 
da CPCJ, da comunidade e das instituições locais com responsabilidade em maté-
ria de infância e juventude. Consideramos, aliás, ser apenas com base numa ação 
conjunta, coerente e coordenada que poderemos encontrar uma das principais 
forças para o nosso trabalho sempre em prol da promoção e proteção dos Direitos 
das Crianças.

CONSIDERAÇÕES  
FINAIS
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