
Encontro Direitos da Criança Lisboa 2014 

06/06/2014 

Teatro Aberto / Lisboa 

 

Objectivo Estratégico: Promover os Direitos da Criança e melhorar a prevenção de 

riscos; 

Objectivos Operacionais: 

- Melhorar e aprofundar, a articulação, a colaboração e o trabalho em Rede, entre as CPCJs – 

Comissões de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Lisboa, o Município de Lisboa e 

os múltiplos parceiros que intervêm no domino dos Direitos da Criança e da Prevenção de 

Riscos; 

- Melhorar e aprofundar, a articulação, a colaboração e o trabalho em Rede, no interior das 

instituições parceiras, nomeadamente no Município de Lisboa, em particular, neste domínio; 

- Preparar a abordagem ao novo quadro comunitário de apoio e a outras iniciativas 

comunitárias, em articulação com a Estratégia Lisboa 2020;  

 

 

Programa 

 

09:00 – Recepção aos participantes; 

09:30 - Abertura dos trabalhos, apresentação da metodologia e dos resultados a atingir no 

âmbito deste encontro – Vereador da Câmara Municipal de Lisboa com o Pelouro dos Direitos 

Sociais – João Afonso; 

09:45 - Apresentação dos principais problemas e soluções operacionais das Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Lisboa e das Cartas de Compromisso dos 

Parceiros; 

10:30 – Pausa 

11:00 - Apresentação do Relatório das CPCJ’s Lisboa 2013 – Presidente da Comissão Nacional e 

Presidentes das Comissões do Concelho de Lisboa e debate; 

12:30 – Almoço Livre 



14:00 – Apresentação de propostas de Ideias e Projectos em parceria sobre “Prevenção de 

riscos e promoção dos Direitos da Criança”  

15:15 – Pausa 

15:45 – Apresentação das propostas de Ideias e Projectos em parceria sobre “Prevenção de 

riscos e promoção dos Direitos da Criança” e debate; 

16:30 – Apresentação de Resultados, Conclusões e Próximos Passos – Vereador João Afonso; 

17:00 – Encerramento dos Trabalhos 

 

Parceiros Participantes: Comissão Nacional Protecção de Crianças e Jovens em Risco - CNPCJR; 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – Lisboa Centro; Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens – Lisboa Norte; Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – Lisboa 

Ocidental; Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – Lisboa Oriental; Deputados 

Municipais – nomeadamente os membros das Comissões de Direitos Sociais e Educação; 

Vereadores – nomeadamente os que têm pelouros conexos com a temática; Executivos das 

Juntas de Freguesia – nomeadamente os que têm pelouros conexos com a temática; Técnico 

dos Serviços da CML, das Juntas de Freguesia e dos Parceiros – nomeadamente, os que têm 

pelouros conexos com a temática ; outros Parceiros da CML,… 

 


