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No 1º trimestre de implementação do PLPPDCJ de Terras de

Bouro, foram realizadas reuniões com as várias entidades

concelhias (abaixo identificadas), com o objetivo de abordar

os eixos de intervenção prioritários e o envolvimento das

várias entidades na execução das atividades previstas no

plano. 

 

"Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma
como esta trata as suas crianças."
                                                                          Nelson Mandela

Ação de formação para as
entidades concelhias |

"Capacitar para intervir: As
crianças e jovens vítimas"

Esta ação de formação foi dinamizada pela Drª. Eva

Castanheira, (Psicóloga Clínica e da Saúde, Técnica de

apoio à vítima), Projeto AURORA, SOPRO, no dia 29 de

julho, no auditório do Agrupamento de Escolas de

Terras de Bouro. A iniciativa teve como objetivo , dotar

os técnicos das várias entidades concelhias de

conhecimentos acerca de sinais de alerta e

procedimentos de atuação e encaminhamento.

Fizeram-se representar 14 entidades, sendo que a

grande maioria dos participantes considerou que os

conhecimentos obtidos nesta ação, se traduzirão

numa resposta mais eficiente.  

Eixo 1 | Prevenir e Combater a Violência contra crianças e

jovens.

Eixo 2 |Apoiar as famílias e a parentalidade.

Eixo 3 | Promover o acesso à informação e à participação

das crianças e jovens.

Eixo 4 | Promover o bem-estar e a igualdade.



Programa Integrado de
Desenvolvimento de
Competências 

Workshop "Parentalidade Positiva:
Regras e limites"

Formação a agentes da GNR 
"O papel das forças de segurança"

 Realizou-se no dia  18 de junho, uma ação de formação para os
agentes da GNR onde participaram agentes de  Vieira do Minho,
Terras de Bouro, Gerês e Amares.
"As forças de segurança são essenciais quer pelo seu
conhecimento do contexto social, quer pelas suas funções , quer
pela sua experiência de vida e abrangência de intervenção,  pela
sensibilidade que revelam para estas problemáticas,  pela figura
significativa que muitas vezes constituem para as crianças, jovens
e famílias, assim acrescentando uma mais-valia ao contributo
essencial dos vários outros saberes que a constituição
interdisciplinar da CPCJ possibilita.” 
                                                     Juiz Conselheiro Armando Leandro

Atividade dinamizada no âmbito do eixo temático 2 - Apoiar as

famílias e a parentalidade. "A parentalidade positiva é um

comportamento  parental baseado no melhor interesse da

criança e que assegura a satisfação das principais necessidades

das crianças e a sua capacitação, sem violência, proporcionando-

lhe o reconhecimento e a orientação necessários, o que implica a

fixação de limites ao seu comportamento, para possibilitar o seu

pleno desenvolvimento." (Recomendação 2006, 19 do Conselho

da Europa - Comité Conselho Ministros). 

Foram realizados dois workshops - 21 de julho na Escola Básica e

Secundária de Terras de Bouro e no dia 4 de agosto, na Escola

Básica de Rio Caldo.

 O workshop foi dinamizado pela Drª. Diana Pereira, Psicóloga

Clínica e da Saúde. 
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 Direitos e cidadania

 Gestão do tempo em família

 Prevenção de acidentes

Gestão de conflitos

O CLDS 4 Geira, constitui-se uma parceiro de

excelência no que diz respeito ao eixo 2, Apoiar as

Famílias e a Parentalidade. Nesse sentido, durante o

mês de julho, foram dinamizadas 4 sessões:

Atividades previstas para o 2º
Trimestre (Set/Dez)

Formação Assistentes Operacionais (AETB), dia

12 de setembro.

Sessão esclarecimento para professores.

Sessão de capacitação parental.

Sessão de Prevenção de Violência no namoro.

Constituição grupo de trabalho - Eixo 3 e Eixo 4.


