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Mensagem da Presidente da CPCJ de Vila Verde
As famílias, a sociedade e o Estado devem promover os Direitos da criança e garantir,
com absoluta prioridade, que nenhuma criança ou jovem seja vítima de abandono, negligência,
discriminação, exploração, maus-tratos, violência, dano, crueldade ou opressão (Artigo 19.º da
Convenção sobre os Direitos da Criança).
Às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) compete-lhes intervir em
situações de perigo, mas também trabalhar na prevenção destas situações.
Aceitar o desafio propugnado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e
Proteção de Crianças e Jovens para desenhar e desenvolver um Plano Local de Promoção
destes Direitos e de Proteção deste grupo etário, como o que aqui se apresenta, fez sentido
aos membros da Modalidade Alargada da CPCJ de Vila Verde. Revela uma lúcida e
empenhada consciencialização da importantíssima relevância do interesse público na
interiorização e na promoção destes Direitos e da Prevenção das situações de Risco e de
Perigo, pretendendo dar passos na direção de uma sociedade feliz.
Sabemos que a infância só acontece uma vez! Nesta etapa dos 0 aos 18 anos existe um
longo e desafiante caminho a percorrer…Impossível de se fazer sozinho! E que, por vezes, por
motivos muito diversos, as famílias necessitam do auxílio das suas comunidades para o
desenvolvimento integral e harmonioso das suas crianças. Assim, somos todos responsáveis
pela infância, não como adultos do amanhã, mas como sujeitos de Direitos hoje – que brincam,
que sonham, que inventam, que desejam e que pensam.
Este Plano, que tem as crianças e os jovens como parceiros e como objeto de trabalho,
que é local, que é de (e para) todos os Vila-verdenses, possui potencialidades e desafios. A
possibilidade de articulação de diferentes entidades na defesa dos Direitos da infância
constitui-se como uma força extraordinária, mas simultaneamente esse é o seu grande desafio.
O sucesso deste Plano depende desta Rede, cuja energia já conheço e admiro. Acredito nessa
ação articulada e no sucesso deste plano.
Contem comigo!
As crianças e os jovens contam com todos!

Beatriz Santos
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Sumário executivo
O presente documento relata o processo desenvolvido em Vila Verde para o desenho de
um novo Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança (a seguir designado de
Plano Local ou VAI), iniciativa da CPCJ de Vila Verde (doravante designada CPCJVV). Integra
um diagnóstico da realidade infantojuvenil local, que precede e fundamenta o Plano Local
desenhado.
Após ter-se realizado em Vila Verde um processo semelhante em 2015, com o Professor
Manuel Sarmento, da Universidade do Minho, como facilitador externo, no âmbito de uma
proposta da CNPDPCJ – o Projeto “Tecer a Prevenção” -, a CPCJVV aceita agora o desafio
lançado pela mesma entidade – agora, o Projeto Adélia – no sentido de considerar um formato
renovado com vista à reformulação do Plano Local anterior, dado o seu término. No âmbito do
“Adélia”, a CNPDPCJ disponibiliza documentos, instrumentos e uma equipa técnica regional
especificamente para apoiar a construção de Planos Locais, como um contributo concreto para
a facilitação do processo. A anterior experiência de facilitação e inspiração do Professor
Sarmento, foi também uma inequívoca presença em todo o processo.
O Projeto Adélia traz também um novo desafio: integrar a ideia da promoção da
parentalidade positiva, como forma eficaz de concretização dos Direitos da Criança. Dois dos
seus pilares são a própria Convenção dos Direitos da Criança e a Recomendação Rec (2006)
19 do Conselho da Europa. Esta última preconiza que os Estados-membros deverão promover
medidas e políticas de apoio à parentalidade positiva, definida como 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”. Este objetivo só pode ser
cumprido se cidadãos/cidadãs e entidades forem devidamente (in)formados e capacitados para
integrarem nas suas práticas este conceito.
No que toca à construção de Planos Locais, o Projeto Adélia propõe que se assuma uma
dinâmica metodológica participativa, envolvendo crianças, jovens, pais, entidades, para o que
disponibilizou documentos orientadores e instrumentos de aplicação prática, não obstante a
possibilidade – que em Vila Verde se concretizou – de serem localmente construídos outros
que facilitassem e enriquecessem o processo.
O diagnóstico local da realidade infantojuvenil que aqui se apresenta baseou-se, assim,
em dados quer de natureza quantitativa, quer de natureza qualitativa, envolvendo efetivamente
crianças, jovens, pais e entidades locais.
Teve em consideração as diferentes dimensões da realidade da infância à luz dos
Direitos da Criança, recorrendo a informações estatísticas e a perspetivas individuais dos
diferentes atores sociais (crianças, jovens, famílias/pais) e entidades, consideradas quer para o
conhecimento e compreensão da realidade, quer para a definição de prioridades de
intervenção e respetiva concretização em medidas e ações de corresponsabilização.
Foram assim mantidos, basicamente, os princípios já preconizados em 2015, aquando
da construção do primeiro Plano Local: participação de todos (entidades e agentes
intervenientes nos mundos da infância); mobilização da voz de crianças, jovens e famílias/pais;
perspetiva integrada da intervenção, com cruzamento de campos de intervenção, diálogo
interdisciplinar e intervenção interinstitucional.
Para este fim, foram implementadas estratégias – algumas das quais adaptadas por
força dos constrangimentos impostos pela situação de Pandemia pelo COVID-19 -, que
passaram por: a) recolha seletiva de indicadores quantitativos de informação estatística
relevante; b) aplicação de questionários online a crianças, jovens, famílias/pais1 e entidades; c)
realização de sessões de auscultação de crianças e jovens desde a educação pré-escolar ao
ensino secundário e profissional, com metodologias individualmente adaptadas em função da
1

Alguns destes foram aplicados em formato papel.
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idade e domínio de algumas competências, contemplando, de modo especial, jovens de etnia
cigana; d) realização de sessões online com pais, abrangendo, também, pais de
crianças/jovens com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (MSAI); e) realização de
sessões online com entidades e com a modalidade alargada da CPCJVV; e f) auscultação
diferenciada de pais/famílias de etnia cigana.
Foi ainda integrada informação relevante surgida num exercício prévio de
autodiagnóstico levado a cabo pela CPCJVV, com apontamentos pertinentes ao nível da sua
própria competência preventiva e interventiva, quer nas situações de perigo de crianças e
jovens, quer na promoção dos Direitos da Criança.
Do diagnóstico local construído a partir de todo o trabalho realizado destaca-se que:
- a população vila-verdense tem vindo a reduzir e a envelhecer, e, apesar de um ligeiro
aumento da natalidade nos últimos anos, continuamos sem os valores necessários à
renovação das gerações;
- tem vindo a aumentar a imigração, particularmente de mulheres vindas do continente
americano;
- Vila Verde tem 6 comunidades ciganas, com cerca de 270 cidadãos, dos quais 129 são
crianças/jovens;
- as escolas de Vila Verde promovem aprendizagens e experiências muito diversificadas para
além das aprendizagens curriculares e apresentam uma elevada taxa de sucesso. A
empregabilidade dos jovens que concluem os cursos na EPATV atinge uma taxa de 80%;
- O Município promove projetos e atividades de interesse e áreas diversas que beneficiam
crianças e jovens;
- O Concelho tem diversas estruturas no âmbito desportivo, cultural e de lazer;
- Não há salas de espetáculo no Concelho. Muitas das oportunidades que as crianças e jovens
têm de experiências culturais, desportivas e artísticas acontecem através das escolas;
- Os salários em Vila Verde são geralmente mais baixos que noutros territórios, mas também o
são os valores de arrendamento de alojamentos;
- O Concelho é bem servido ao nível da saúde;
- O Concelho acolhe crianças/jovens refugiados não acompanhados;
- A maior parte das habitações dos “acampamentos ciganos” não têm condições dignas,
nomeadamente pela ausência de cobertura de água e saneamento;
- Há zonas do Concelho que não têm cobertura de internet e de telemóvel;
- A Segurança Social não forneceu dados em tempo útil;
- dois AE e duas ENA em Vila Verde conquistaram o Selo Protetor;
- A GNR tem um programa formativo para crianças e jovens muito bem estruturado e dirigido
aos diferentes níveis de ensino;
- As principais problemáticas trabalhadas pela CPCJ são as situações de violência doméstica,
a negligência, as situações em que está em perigo o Direito à educação e aquelas em que a
própria criança/jovem assume comportamentos que a/o prejudicam;
- As soluções para as situações de perigo são quase sempre encontradas com a colaboração
da família, sobretudo dos próprios pais;
- Crianças até aos 6 anos são quem tem menos respostas institucionais;
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- O Concelho tem alguns Projetos na área da inclusão e da igualdade. O Projeto CigaGiro 8G
do Centro Comunitário de Prado-CVP e o Projeto ChegaMais da SOPRO-ONGD desenvolvem
uma ação fundamental nesta área;
- Não há indicadores claros e objetivos para identificação da não discriminação nas instituições,
nem um estudo do impacto no Concelho das ações que têm sido desenvolvidas nesta área;
- As entidades desenvolvem algumas ações com e para pais;
- Não existem estruturas especializadas ao serviço das famílias e da parentalidade;
- As pessoas referem que, apesar de importante, nem sempre há tempo para brincadeira e
lazer;
- Há falta de espaços públicos de brincadeira e lazer, sobretudo para adolescentes. Os que há,
nem sempre são adequados ou com boa manutenção;
- Há bons espaços para o contacto com a natureza;
- Em família, a auscultação das crianças/jovens é relativamente comum, mas é referido que na
escola elas/eles não se sentem muito auscultadas/os;
- A grande maioria já ouviu falar dos Direitos da Criança (crianças, jovens e pais);
- Muitas crianças referem não se sentirem seguras na escola, sobretudo nos recreios;
- Muitos jovens referem não sentir segurança no transporte escolar;
- Crianças e jovens, quando necessário, vulgarmente falam quer com a família quer com
alguém de referência na escola;
- Há algumas práticas parentais menos adequadas, como bater e gritar. Algumas crianças e
jovens referem que este tipo de práticas são também usadas por professores;
- As crianças nem sempre entendem o que lhes é dito pelos professores ou nos serviços de
saúde e os/as adolescentes desconhecem maioritariamente a existência de atendimento
especializado para eles/elas;
- A amamentação nos primeiros meses de vida é uma prática comum; a maioria dos pais não
usufrui do curso de preparação para o parto;
- Os pais manifestam dificuldade em ter acesso a informação em áreas de interesse diversas,
nomeadamente dos recursos e atividades existentes no Concelho;
- Regra geral, as crianças gostam da escola;
- As aprendizagens escolares nem sempre vão ao encontro dos interesses das
crianças/jovens/pais;
- Os tempos de recreio são maioritariamente sentidos como insuficientes;
- Os jovens e os pais referem várias melhorias a serem feitas nas escolas;
- Muitos pais recorrem a familiares para cuidarem das suas crianças até aos 3 anos;
- Os pais referem a importância de serem criadas estruturas de apoio à parentalidade, como
uma linha de apoio, formação parental, entre outras;
- Várias crianças e jovens referem já terem sido agredidas/os por outras/os crianças ou jovens
dentro ou fora da escola;

xi

- Os pais referem muita dificuldade em conciliar a vida profissional com a vida familiar e
apontam falta de políticas sociais e laborais protetoras da família e promotoras do bem-estar
familiar;
- Crianças, jovens e adultos (pais/famílias e entidades) identificam diversos aspetos que
atualmente garantem ou não os Direitos da Criança no Concelho, e referem múltiplos aspetos e
recursos que importa manter, criar ou melhorar para a sua concretização efetiva. Refira-se
apontamentos comuns relacionados com necessidades de melhorias ao nível do apoio à
parentalidade e capacitação parental, respostas para férias escolares, segurança nos
transportes escolares, melhoria das condições habitacionais das comunidades ciganas,
melhoria na divulgação de informação e recursos diversos, descentralização de eventos e
atividades, entre muitos outros;
- As comunidades ciganas (pais/famílias e jovens) também o fazem, mas apontam de forma
muito incisiva preocupações relacionadas com a falta de condições de habitação dignas,
dificuldades na inserção no mercado de trabalho, algum sentimento de discriminação em
função da sua etnia e desilusão por terem diversas experiências no passado de serem
questionados nomeadamente acerca das questões habitacionais e não verem mudanças e
respostas efetivas e eficientes para esse problema.
Este diagnóstico permitiu fundamentar o plano local de promoção e proteção dos Direitos
das crianças e jovens que aqui se propõe e que assumiu o nome de “VAI” – Vamos Apostar na
Infância -, por deliberação da Comissão Alargada da CPCJVV. A decisão de atribuir um nome
ao Plano prendeu-se com a intenção de facilitar junto de todos/as (crianças, jovens, pais,
entidades, população em geral) a sua apropriação, em termos de conteúdo e intencionalidade,
uma vez que o nome original é muito longo e algo complexo. “VAI”, além de mais apelativo,
significativo pelo que as iniciais aqui significam, e fácil de fixar, ativa também a ideia de ação,
movimento, proatividade, como se pretende que, de facto, aconteça.
O VAI organiza-se em torno dos seguintes 5 eixos, adotados a partir das prioridades
definidas na Estratégia Nacional para os Direitos da Criança:
Eixo 1 – Promover o bem-estar e a igualdade de oportunidades
Eixo 2 – Apoiar as famílias e a parentalidade
Eixo 3 – Promover o acesso à informação e à participação das crianças e jovens
Eixo 4 – Prevenir e combater a violência contra crianças e jovens
Eixo 5 – Promover a produção de instrumentos e de conhecimento científico
potenciadores de uma visão global dos Direitos das crianças e jovens
O Eixo 1 direciona-se sobretudo à garantia dos direitos ao desenvolvimento,
sobrevivência e não-discriminação, nas suas diferentes formas e nos diferentes contextos em
que as crianças e jovens se movem e dos quais usufruem.
O Eixo 2 é particularmente dirigido a medidas de apoio à promoção de práticas parentais
positivas e de procura de medidas de conciliação entre a vida familiar e profissional.
O Eixo 3 procura sistematizar e universalizar localmente práticas que permitam às
crianças pronunciarem-se em matérias que lhes digam respeito de forma permanente e eficaz.
Para tal, pretende-se promover igualmente oportunidades de desenvolvimento de
competências de comunicação e pensamento.
O Eixo 4 prevê a prevenção e a intervenção em questões relacionadas com a violência,
seja como maus tratos diversos, violência doméstica ou violência entre pares.
E o Eixo 5 pretende a sistematização da recolha e tratamento de informação relacionada
com a realidade infantojuvenil e a realização local dos Direitos da Criança, com vista não
apenas ao seu conhecimento e compreensão, mas também ao ajuste e definição de medidas e
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políticas que, direcionando-se à realização dos Direitos da Criança, promova efetivamente uma
comunidade mais realizada e feliz.
Foi, ainda, definido um sistema de monitorização e avaliação que facilite a
implementação do VAI e a aferição do seu impacto na comunidade e na realização dos Direitos
da Criança.
Uma vez que, simultaneamente, o Município de Vila Verde decide retomar o Programa
da UNICEF “Cidades Amigas das Crianças”, cujo objetivo comum se centra na implementação
dos Direitos da Criança no território, foram criadas sinergias institucionais, tornando possível
que os dois projetos se desenvolvessem em parceria, apoiando-se mutuamente para um
resultado comum: a construção de um Plano de Ação Local para a Promoção e Proteção dos
Direitos das Crianças/Jovens.
Em termos de execução, o VAI assume a proposta temporal das Cidades Amigas das
Crianças – 4 anos -, por força de este tempo estar rigidamente previsto no seu regulamento.
Uma vez que não colide com a proposta do Projeto Adélia, será então este o tempo definido
para a sua implementação. Ou seja, irá vigorar entre 2021-2025.
Futuramente propõe-se que este exercício especificamente direcionado à realidade
infantojuvenil seja integrado no Diagnóstico Social da Rede Social, que se tornará ele próprio
mais completo e útil, não só para o momento de reavaliação da realidade local ao nível da
infância e juventude para a reformulação do Plano VAI, mas também para um conhecimento
mais completo e profundo da realidade local que, de forma bem articulada, sustentará as
decisões acerca das prioridades de intervenção na comunidade e definição de políticas sociais
significativas, exequíveis e sustentáveis.
Acreditamos que este será o ponto de partida para uma sociedade que assume e
potencia a sua cidadania, apostando na infância, de forma concertada, o que trará a todos/as –
e não apenas a crianças e jovens - um contexto de verdadeira realização pessoal individual e
coletiva.
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Introdução
O Projeto Adélia desafia as CPCJ a promoverem o desenho de planos locais de
promoção e proteção dos Direitos das crianças e jovens, refletindo neles a promoção de
práticas de parentalidade positiva. A lógica desta proposta baseia-se na ideia de que pais
conscientes dos Direitos das crianças desenvolvem mais facilmente práticas parentais
positivas, contribuindo para o efetivo exercício dos Direitos das crianças, nomeadamente
do seu desenvolvimento integral de forma harmoniosa, assumindo de forma crescente o
seu papel de cidadãs na sociedade, com uma participação efetiva e responsabilidade
cívica, que também ela evolui através de uma educação parental que define regras e
limites a par da proteção e do afeto.
Note-se, no entanto, que a promoção e proteção dos Direitos da Criança não se
resume às questões de parentalidade, ainda que esta possa perpassar a concretização
ou não de tais Direitos. As crianças/jovens movem-se em diferentes esferas e contextos e
são por elas influenciadas a vários níveis e de diversas formas. Assim, o desenho de um
plano como aqui é proposto não faria sentido sem um conhecimento prévio da realidade
local, que considere, entre outros aspetos, o nível de realização da convenção dos
Direitos da Criança no Concelho. Aferir os aspetos relevantes que conduzem ao
conhecimento da realidade infantojuvenil, passará, sem dúvida, pela recolha de dados
estatísticos diversos e reflexão sobre os mesmos, mas também pela auscultação dos
diferentes atores sociais – e em particular as crianças e jovens - e entidades locais,
acerca das matérias relacionadas com estas questões e a sua perspetiva acerca da
realidade local.
Em 2015 a CPCJ de Vila Verde levou a cabo um exercício de natureza análoga,
cujo limite temporal de concretização foi, entretanto, atingido, sendo que é necessário,
agora, aferir a informação que se tem da realidade atual, para redesenhar o Plano Local
a concretizar nos próximos anos.
Aproveitando a proposta do Projeto Adélia, promovida pela CNPDPCJ, a CPCJVV
deliberou aderir ao mesmo, dispondo, assim, de algum suporte orientador e instrumental
para a sua concretização. Considerando a sua autonomia, a CPCJVV optou por, nalguns
aspetos, seguir integralmente as propostas e instrumentos disponibilizados pelo Projeto,
e, noutros, por adaptar ou criar instrumentos próprios e estratégias adaptadas à realidade
local. Além do foco nos Direitos das crianças, a parentalidade positiva é aqui vista
enquanto estratégia desses mesmos Direitos, e a participação das crianças como
fundamental par o processo, para o planeamento e para a avaliação.
O desenho do Plano Local foi feito de forma colaborativa, quer no que se refere à
realização do diagnóstico local da realidade infantojuvenil, quer no desenho do Plano
propriamente dito, cuja concretização envolveu também a contribuição de todos/as.
Assim, o presente documento relata o processo realizado para o diagnóstico local
da realidade infantojuvenil e o desenho do Plano Local que dele nasce.
Pretende, assim, ser um documento de todos/as e para todos/as, ainda que o
processo tenha sido liderado pela CPCJ local. A sua intenção é que haja um sentimento
coletivo de apropriação deste Plano para que a sua concretização seja bem-sucedida e
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os seus frutos usufruídos por todos/as, daí resultando, a partir do investimento na
infância, uma comunidade Vila-verdense mais feliz e realizada!
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1. Metodologia
Para desenhar um Plano que faça sentido para todos, entendeu-se desde o
primeiro momento que ele deveria ser desenhado “com todos”, e a partir de um
diagnóstico local da realidade infantojuvenil do Concelho, também ele construído com a
participação das pessoas e entidades locais.

Diagnóstico local da realidade infantojuvenil - conceito
O que entendemos por diagnóstico local da realidade infantojuvenil é o retrato da
realidade local vivenciada pelas crianças e jovens, apurada a partir do resultado de um
trabalho de recolha e análise de informação dessa mesma realidade. Do nosso ponto de
vista, este retrato teria de contemplar, por um lado, as áreas da sociedade que interferem
mais direta ou indiretamente na qualidade de vida das pessoas, particularmente das
crianças e jovens, e, por outro, a perspetiva pessoal e experiência vivencial sentida por
elas/eles e demais cidadãos/ãs.
Assim, naquilo que poderemos identificar como uma primeira grande tarefa deste
exercício, procurou-se atualizar e melhorar o diagnóstico da realidade local das crianças
e jovens, sem deixar de considerar o trabalho já levado a cabo em 2015, aquando do
projeto “Tecer a Prevenção em Vila Verde”.
A par da recolha e tratamento de dados de natureza quantitativa, foi também feita
uma recolha e integração de informação de natureza qualitativa, que trouxe a este
diagnóstico a perspetiva mais vivencial e humana desta realidade, que os números, por si
só, não conseguem traduzir.

Recolha de informação quantitativa e qualitativa
Relativamente à informação de natureza quantitativa, foram recolhidos dados de
alguns indicadores já considerados em 2015. O recurso a plataformas nacionais de
estatísticas, como a PorData, o INE, a par da recolha de outros dados – alguns já
reunidos pelas diferentes entidades, outros solicitados especialmente para este
diagnóstico -, permitiram um retrato quantitativo de algumas dimensões da realidade
local.
Com vista a poder ter-se também uma perspetiva das tendências evolutivas destes
dados ao longo do tempo, foram recolhidos dados de vários anos e não apenas do
momento atual.
Por outro lado, para dispormos de um termo de comparação para Vila Verde que
permita compreender a realidade local face a outras, foram ainda recolhidos dados de
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outros territórios, nomeadamente da zona da CIM Cávado (onde se inclui Vila Verde),
Zona Norte (NUTSII) e de Portugal no seu todo2.
Note-se, no entanto, a inexistência de alguns dados ao nível concelhio nas
plataformas nacionais (por exemplo, dados relativos às situações de monoparentalidade),
e que poderão, futuramente, ser pensadas para recolha local, permitindo um retrato mais
fino de alguns pormenores pertinentes quando falamos da realidade infantojuvenil, pelas
implicações que nela têm.
Mas, como já referido, entendeu-se ser necessária também a recolha de
informação qualitativa que suportasse outras áreas de informação e complementasse
também algumas matérias aferidas em termos quantitativos. Assim, envolver e auscultar
as pessoas – as próprias crianças/jovens, famílias/pais e entidades – impunha-se, e fezse por diversas formas, mais adiante descritas.
Recorrendo à informação de natureza quantitativa e qualitativa recolhidas, e sua
intercomplementaridade, procurou-se conhecer e compreender a realidade local das
crianças e jovens, respondendo a questões como:
- Quantos somos, que idades temos, estamos a ser mais ou menos, a envelhecer
ou não, quantos agregados familiares temos e de quantas pessoas se compõem?;
- Como se retrata a nossa cobertura escolar, como estamos em termos de sucesso
escolar, quantas crianças/jovens têm necessidades especiais com resposta na escola,
que oferecem e promovem ao nível extracurricular?;
- Que oferta cultural, de lazer e outras atividades existem direcionadas a crianças e
jovens, o que sabemos sobre quantas crianças/jovens acedem efetivamente a elas?;
- Qual é a realidade das famílias em termos de trabalho e rendimentos,
considerando o quanto influenciam a qualidade de vida?;
- Quais são as práticas e perspetivas de crianças, jovens e famílias acerca da
brincadeira e lazer, participação e cidadania, segurança e proteção, saúde, educação,
vida pessoal, conciliação entre vida familiar e trabalho?;
- Quais são as perspetivas das entidades com competência em matéria de infância
e juventude (ECMIJ) ao nível do conhecimento e concretização dos Direitos da Criança,
nomeadamente da participação das crianças/jovens, trabalho com as famílias e políticas
de proteção?;
- Que têm a dizer crianças, jovens, pais, entidades, a própria CPCJ, acerca do que,
em Vila Verde, garante ou não, atualmente, os Direitos da Criança e o que é necessário
manter, melhorar e criar para o conseguir?;

2

Inicialmente estava a ser feita uma recolha de dados também relativos a Braga (cidade), sede de distrito onde se
enquadra Vila Verde (vila), mas porque os dados são relativos ao Concelho e não ao distrito, entendeu-se por bem não o
fazer, por não serem comparáveis em termos de características territoriais e de estrutura municipal.
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- Quais são as perspetivas de grupos particulares acerca destas matérias (crianças
muito pequenas que ainda não dominam a leitura/escrita, famílias de etnia cigana, jovens
de etnia cigana, pais de crianças com MSAI)?

Métodos e instrumentos de recolha de informação
Com vista à recolha de dados quantitativos e qualitativos que permitissem o
diagnóstico local pretendido para posterior desenho do PLPPDCJ, foram realizadas as
seguintes ações:
- Recolha de informação estatística diversa disponível online (PorData, INE,
Plataforma informática de apoio às CPCJ, entre outras)
- Aplicação de questionários online3 dirigidos a:
- Crianças (Anexo I, II e III);
- Jovens (Anexo IV, II e III);
- Famílias/pais (Anexo V)4;
- ECMIJ (Anexo VI);

- Recolha de informação junto das escolas, nomeadamente:
- Número de crianças/jovens matriculados/as em 2020/2021, por nível de
ensino e sexo;
- Número de crianças/jovens com NEE;
- Número de crianças/jovens por escalão de ação social escolar;
- Número de pedidos de integração de alunos imigrantes nas escolas, por
nível de ensino no ano letivo 2019/2020;
- Número de pedidos de transferência de alunos para o estrangeiro, por
nível de ensino no ano letivo 2019/2020;
- Dados relativos ao sucesso/insucesso escolar por nível de ensino;
- Outros dados que considerassem relevantes para a caracterização da
realidade infantojuvenil ao nível da escola;
3

Instrumentos criados e fornecidos pelo Projeto Adélia, da CNPDPCJ.
Alguns foram preenchidos em formato papel, pela dificuldade de alguns pais, e posteriormente introduzidos nos
formulários online. Disto resultou que 19 destes questionários, por conterem irregularidades não previstas no formulário
online (mais que uma resposta à mesma questão ou questões sem resposta), não puderam ser inseridos. No entanto,
foram considerados na mesma, no que toca às partilhas livres (texto livre) que o questionário/formulário permitia.
4

5

- Serviços, Projetos e Ações que, direta ou indiretamente, contribuem para
as diferentes áreas dos Direitos da Criança.

- Recolha de informação junto das instituições locais acerca de:
- Atividades desenvolvidas junto de crianças e jovens (Tabela construída
para o efeito – Anexo VII);
- Ações para/com pais (formulário online construído para o efeito – Anexo
VIII);

- Auscultação de grupos em formato presencial sobre a temática dos Direitos da
Criança:
- Sessões com crianças do pré-escolar e 1º ano realizadas por
educadores/as e professores/as ou pela equipa da CPCJ (Anexo IX);
- Sessões com crianças e jovens por ciclo de ensino5 - quer do ensino
regular, quer do ensino profissional -, com breve apresentação inicial alusiva
aos Direitos da Criança (Anexo X), seguida de proposta de auscultação
sobre as suas perspetivas acerca do que em Vila Verde garante ou não os
Direitos da Criança e sobre o que é necessário manter, melhorar e criar para
o conseguir;
- Sessão com jovens de etnia cigana, integrados no Projeto Latcho Drom
(Estrada Segura), do Centro Comunitário de Prado – Cruz Vermelha
Portuguesa, dinamizado pela técnica do mesmo, com breve apresentação
inicial alusiva aos Direitos da Criança (Anexo X), seguida de proposta de
auscultação sobre as suas perspetivas acerca do que em Vila Verde garante
ou não os Direitos da Criança e sobre o que é necessário manter, melhorar
e criar para o conseguir;
- Sessões presenciais junto de comunidades ciganas para auscultação de
pais acerca das temáticas versadas nos questionários online dirigidos a
família/pais (guião criado para o efeito - Anexo XI);

- Auscultação de grupos em formato online6 (Anexo XII) sobre a implementação dos
Direitos da Criança no Concelho, particularmente sobre as suas perspetivas acerca do
que, em Vila Verde garante ou não os Direitos da Criança e sobre o que é necessário
manter, melhorar e criar, sendo ouvidos:
5

Optou-se por propor que cada Agrupamento de escolas e escolas não agrupadas, quer do ensino público quer do ensino
privado, auscultasse uma turma por ciclo de ensino, selecionada pela própria escola ou por professores responsabilizados
para a tarefa, entre o 1º ciclo e o ensino secundário – regular ou profissional - numa sessão de acordo com a proposta
enviada, dinamizada por professores/outros técnicos da escola ou por equipa da CPCJ.
6 Após estas sessões, foi sendo devolvido aos participantes o registo dos contributos, de forma a que pudessem tomar
conhecimento dos mesmos, analisá-los e adicionar contributos (por email) caso lhes fizesse algum sentido fazê-lo.
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- A CPCJVV na sua modalidade Alargada;
- Entidades com competência em matéria de infância e juventude do
Concelho (ECMIJ);
- Pais de crianças/jovens do ensino regular e de crianças/jovens com
MSAI.
Uma nota relativamente à “seleção” dos/das participantes nestas sessões:
- Quanto às ECMIJ: o convite foi endereçado às entidades públicas com mais
responsabilidade direta em matéria de infância e juventude (Município, CPCJVV, Escolas,
Saúde (ACES Gerês-Cabreira), Centro Distrital da Segurança Social de Braga, GNR,
Projetos, IPSS, Associações e Juntas de Freguesia), com particular relevância no
território em termos da sua ação e/ou que forneceram dados solicitados, demonstrando,
assim, maior motivação para a participação;
- Quanto aos pais e mães de crianças com e sem MSAI (que pretendíamos
auscultar separadamente), foi solicitada a colaboração das escolas no sentido de
identificarem, contactarem e fornecerem os contactos destes nestas duas “categorias”,
que estivessem disponíveis para participar nas sessões e que dominassem minimamente
as plataformas de videoconferência;
Pretendia-se ainda auscultar pais/mães de famílias monoparentais e jovens adultos,
tendo mesmo sido solicitada a colaboração dos pais que participaram nas ações online,
no sentido de serem eles a identificar, contactar/convidar e fornecer contactos de
pessoas nessas categorias para sessões de auscultação grupais, com os mesmos
objetivos. Infelizmente não chegaram a realizar-se por falta de indicação de pessoas
disponíveis para elas e pelas dificuldades inerentes à situação de pandemia que o país
atravessava.
Para maximizar a sua capacidade protetiva, sendo a CPCJ um núcleo
especializado em matéria de infância e juventude, entendeu por bem realizar previamente
um autodiagnóstico interno, sendo que algumas das suas conclusões foram igualmente
consideradas e integradas como informação pertinente ao nível do Direito à Proteção.
Para maximizar a sua capacidade protetiva junto das crianças e jovens do Concelho, a
CPCJ entende que há que avaliar-se a si própria, observar os seus pontos fortes e
fracos, ameaças e oportunidades, de forma a manter as boas práticas já existentes e
trabalhar nos constrangimentos que sinta à sua ação. São as crianças e jovens que
beneficiam desse esforço e é um Direito que lhes assiste.
Acrescente-se ainda que, como poderá observar-se, após apresentação e análise
das informações e dados recolhidos, foi feito um exercício de síntese através da
construção de uma matriz SWOT para cada área de informação trabalhada. Deste modo,
procurou-se promover a facilitação para o trabalho final de sistematização de toda a
informação, com vista à identificação dos principais eixos de intervenção a desenho do
Plano Local.
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Parcerias e colaboração
Impõe-se dar nota de que todo o trabalho realizado foi possível graças à preciosa
colaboração não só dos participantes de forma individual (crianças, jovens,
educadores/as, professores/as, pais/mães), mas também dos/as técnicos/as e
instituições ou entidades participantes, e de forma muito particular as escolas –
especialmente nas pessoas dos seus Diretores e dos interlocutores da CPCJ – e do
Centro Comunitário de Prado. Em concreto, as escolas abriram portas, encaminharam
tarefas, realizaram ações, partilharam realizações, forneceram dados e contactos,
valorizaram o que se propunha fazer e envolveram-se de forma empenhada. Por seu
turno o Centro Comunitário disponibilizou uma técnica para mediar e acompanhar a
equipa na auscultação de várias comunidades ciganas, nos acampamentos com quem
trabalham, e promoveu a dinamização da sessão com jovens de etnia cigana no seu
Projeto Latcho Drom (Estrada Segura).
Se é verdade, como, aliás apontado na auscultação às entidades, que a
articulação e colaboração interinstitucional e entre técnicos em Vila Verde é uma (feliz)
realidade, este será, sem dúvida, um bom exemplo disso mesmo. Mesmo que o trabalho
tenha sido liderado pela CPCJ, por um pequeno grupo de trabalho, ele não seria possível
sem o compromisso e real colaboração de todos e todas.

Desenho do Plano Local – o processo
Uma vez feito o diagnóstico local, durante o qual foram sendo também recolhidos
contributos para o que fará sentido manter, melhorar e criar em Vila Verde, com vista à
efetiva implementação do Direitos da Criança no Concelho, o grupo de trabalho que
liderou o processo, trabalhou sobre a informação recolhida, elaborando numa primeira
fase uma proposta de Plano.
A proposta do Plano foi apresentada à Comissão Alargada da CPCJVV, que, em
sede de reunião, deliberou a sua aprovação, salvaguardando-se a possibilidade de virem
ainda a ser integrados contributos das crianças, jovens, famílias e entidades locais. Neste
sentido, pretende-se produzir, assim que possível, um pequeno filme ilustrativo dos
resultados do diagnóstico local e do Plano elaborado, a divulgar na comunidade, numa
linguagem percetível pela generalidade das crianças, logo, por todos/todas. Foi
igualmente apresentado, mais detalhadamente, o diagnóstico e o Plano proposto à Rede
Social de Vila Verde. Aliás, desde 2020 que havia a intenção de ser apresentada à Rede
Social esta proposta de trabalho, que incluía a pretensão do envolvimento mais direto de
todos na sua elaboração. Infelizmente tal não foi possível, em boa parte pelos
constrangimentos que a situação de pandemia trouxe à cadência de reuniões e
respetivas ordens de trabalho. De todo o modo, esta partilha ocorre em boa hora, dada a
candidatura do Município ao Programa “Cidades Amigas das Crianças”, da UNICEF, que
pode fazer uso integral do trabalho realizado, nomeadamente na assunção do Plano
elaborado para o Plano de Ação Local, envolvendo desde o início a Rede Social.
No desenho do Plano foram definidos indicadores para monitorização e avaliação
da sua implementação, orientando também para a construção de instrumentos para tal.
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Todo o trabalho realizado foi ainda apresentado à equipa responsável do Projeto
Adélia da CNPDPCJ, que, após análise pelo CESIS, entidade que dá acessória ao
projeto na matéria em apreço, deu o seu parecer favorável a par de pequenas sugestões,
que foram introduzidas, parabenizando ainda o trabalho desenvolvido e o plano
construído.

Necessidades e constrangimentos
É de referir que foram sentidas diversas necessidades e, simultaneamente, muitos
constrangimentos, sobretudo pelo facto de estarmos a viver uma Pandemia durante a
recolha desta informação, que limitou grandemente as oportunidades presenciais de
auscultação e de discussão de ideias junto dos diferentes grupos. Ainda assim, foram
encontradas algumas soluções, ora recorrendo a plataformas de conversação online por
videoconferência e também através de recolha digital de informação – recorrendo a
questionários, trocas de emails, documentos digitais de fácil preenchimento, como
formulários online, entre outros. Para além disso, foram, também, realizadas algumas
ações presenciais, quando solicitado por escolas e junto de comunidades de etnia
cigana, que têm uma realidade muito particular no Concelho e que certamente não teriam
oportunidade de participar nas ações propostas por via digital, fosse por falta de meios e
recursos, fosse por falta de competências digitais.
Será ainda de referir, como já apontado, que a ausência de informação estatística
concelhia nas plataformas nacionais online, em relação a alguns indicadores
quantitativos, não permitiu uma aferição tão fina quanto se desejava a eles relativa, nem
dispúnhamos de meios para o fazer localmente em tempo útil.
Também sucedeu que algumas entidades não chegaram a fornecer, igualmente,
dados solicitados para melhor informação acerca da realidade local. Será, pois, de
considerar futuramente prever-se estas situações num novo exercício análogo que venha
a ser feito, por exemplo, conjeturando que do Plano a desenhar faça parte uma recolha
de informação pertinente para a caracterização da realidade das crianças e jovens de
Vila Verde, pelas instituições, eventualmente centralizada e uniformizada pelo Município.
Mas, para além destas, outras limitações foram igualmente identificadas:
- A participação dos diferentes atores convidados a fazer parte de todo o processo
poderia ter sido mais representativa, o que nalguns casos poderá estar relacionado com
a situação de Pandemia, noutros com dificuldades de utilização dos meios digitais
utilizados, noutros ainda por não ser efetivamente valorizada a área da infância e
juventude e seus Direitos;
- As sessões de auscultação de crianças e jovens teriam sido eventualmente mais
ricas se a atualidade permitisse um formato presencial, quer das crianças/jovens de
diferentes turmas e escolas, quer com dinamizadores externos à escola;
- Muitos pais que não dominam minimamente tecnologias digitais não terão tido a
oportunidade de participar nas ações propostas e não houve tempo útil para fazer a sua
identificação e auscultação noutro formato (à semelhança do que foi feito com pais de
etnia cigana de algumas comunidades);
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- Crianças cujos pais não tenham autorizado a sua participação nos questionários
online ficaram sem a oportunidade de participar e partilhar as suas perspetivas;
- As turmas que não foram auscultadas em sessões presenciais, não tiveram,
igualmente, a oportunidade de partilhar as suas perspetivas;
- A plataforma informática de apoio à atividade das CPCJ ainda tem alguns
constrangimentos, pelo que os dados extraídos trazem por vezes dúvidas e exigem uma
filtragem e trabalho extraplataforma, sobretudo ao nível das categorias;
- Uma das fontes de informação mais importante em termos de proteção social – o
Centro Distrital da Segurança Social – não conseguiu ceder-nos atempadamente os
dados solicitados.

Ainda assim, e não obstante as limitações aqui humildemente assumidas, todo o
trabalho desenvolvido no âmbito da realização deste diagnóstico local foi elaborado com
seriedade e compromisso, procurando-se colmatar tanto quanto possível as dificuldades
identificadas, envolvendo as partes na auscultação e no feedback partilhado, e
promovendo que o retrato conseguido da realidade local fosse fiel e significativo. Só
assim poderia ser a base de partida para o PLPPDCJ a desenhar.
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2. Diagnóstico local da realidade infantojuvenil
Breve enquadramento do Concelho
Começando por uma caracterização genérica, o Concelho de Vila Verde está
localizado no distrito de Braga, em pleno coração do Minho (NUTS III - Cávado). É
limitado a norte pelo Concelho de Ponte da Barca, a Oeste pelos de Barcelos e Ponte de
Lima, a Este por Terras de Bouro e a Sudeste pelos concelhos de Amares e Braga, de
que fica separado pelos rios Homem e Cávado, respetivamente.

Figura 1: Mapa do Concelho de Vila Verde, com a redistribuição administrativa de freguesias
Fonte: Município de Vila Verde
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Vila Verde compreende uma área de 228,67 km2, apresenta uma população com
cerca de 46 911 habitantes (INE, 2019) – dos quais 9062 (INE, 2019) são crianças e
jovens -, distribuídos administrativamente por 33 freguesias/uniões de freguesias. Em
termos gerais, nos últimos anos a população tem vindo a diminuir, mas verifica-se um
ligeiro aumento da população estrangeira residente no Concelho. O número de idosos
por cada 100 jovens tem vindo a aumentar, denotando um envelhecimento da população,
característica, aliás, de todo o país.
A Câmara Municipal tem vindo a aumentar o seu investimento em cultura e
desporto. O número de desempregados apresentava uma tendência decrescente, mas
que se agravou recentemente, como veremos mais adiante, provavelmente em
consequência da situação de pandemia que o país e o mundo vivem.
Tabela 1 – Dados genéricos do Município de Vila Verde
Fonte: PorData, 2020
Vila Verde em números
(seleção de alguns indicadores por ano)
2010

2018

2019

48.014

46.909

46.888

Idosos por cada 100 jovens

97

137

143

População estrangeira (%)

0,5

0,7

1,0

Despesas da Câmara Municipal em cultura e desporto (%)

6,6

8,1

s/d

Desempregados inscritos nos centros de emprego

2.249

1.303

1.145

Resíduos urbanos recolhidos seletivamente por habitante(kg)

29,6

s/d

59,1

Saldo financeiro da C.M. (milhares €)

1.539

1.561

s/d

População

Trata-se de um Concelho com freguesias onde as atividades tipicamente rurais
ainda prevalecem, valorizando-se a cultura e saberes tradicionais, mas onde atividades
crescentemente mais modernizadas eclodem, quer ao nível da indústria, quer ao nível
das tecnologias. Para tal têm contribuído alguns investimentos, públicos e privados, que
veem em Vila Verde uma zona fértil em mão de obra e outros benefícios, nomeadamente
fiscais.
A rede escolar pública distribui-se por três Agrupamentos de Escolas, que abarcam
29 estabelecimentos de Educação Pré-escolar, 21 estabelecimentos do 1º Ciclo e 3 do 2º
e 3º ciclos. Vila Verde tem, também, uma Escola Secundária (pública) e uma Escola
Profissional (privada, de interesse público), ambas abarcando também o 3º ciclo, além do
Ensino Secundário.
Ao nível de respostas sociais por parte das IPSS, Vila Verde conta com 9 creches,
6 CATL e 3 jardins de infância. Existe, ainda, uma entidade privada com valência dirigida
ao primeiro ciclo.
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Frequentam estes estabelecimentos7 um total de 6700 crianças e jovens,
maioritariamente no ensino público, sendo a distribuição por nível de educação/ensino e
sexo como a seguir se apresenta na Tabela 2.
Tabela 2 - N.º de crianças integradas em estabelecimentos de educação/ensino, por nível e sexo
Fonte: recolha direta junto das escolas e entidades/2020
Nível de ensino/educação
Sexo
Privado

Creche

Totais por ciclo

1º ciclo

2º ciclo

M

F

M

F

M

F

318

281

224

190

56

52

444

403

774

656

429

668

593

830

708

429

Público
Totais por sexo e ciclo

Pré-escolar

318

281

599

1261

1538

M

F

3º ciclo

Secundário

Totais por
Privado/Público

M

F

M

F

9

2

351

132

1615

397

672

641

307

362

5085

397

681

643

658

494

6700

826

Total de crianças e jovens integrados em estabelecimentos de ensino/educação

1324

1152

6700

Considerando o número de crianças e jovens do Concelho atrás referido (9062 em
2019), bastante superior a este, e conhecendo-se a realidade local, há que referir que
muitas crianças em idade para frequência da resposta social creche8 não têm
enquadramento institucional (por opção ou por ausência do serviço na localidade) e que
alguns adolescentes e jovens do Concelho optam por fazer o ensino secundário em
Braga, um contexto citadino muito próximo, sobretudo, à zona sul do Concelho.
Ao nível da saúde, o Concelho é servido por um Centro de Saúde9, que engloba
quatro Unidades de Saúde Familiares (USF), uma Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados (UCSP), uma Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), contando
também com uma Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) do ACES onde
se insere (Gerês/Cabreira), além de um Hospital, pertencente à Santa Casa da
Misericórdia de Vila Verde. Este último integra diversas valências a nível de saúde
(hospital, centro de hemodiálise, análises clínicas, fisioterapia, entre outros). A nível
distrital, a população de Vila Verde tem apoio por parte do Hospital de Braga. Existem,
também, diversas respostas de caráter privado como sejam clínicas e serviços de saúde.
Refira-se que, nas zonas de fronteira com Concelhos vizinhos, algumas famílias
preferem estar inscritas no centro de saúde do outro Concelho, pois, em termos de
distância, é mais perto do que aquele que cobre a sua residência. Outros - novos
residentes em Vila Verde - parecem optar por manter os seus Centros de Saúde de
origem, certamente por razões diversas. De todo o modo a cobertura do território a este
nível é suficiente, até pela descentralização dos serviços que contempla.
Existem múltiplas estruturas de apoio à terceira idade, como lares residenciais,
centros de dia, projetos Municipais como o “Seniores Ativos”, entre outros.
7

Excetua-se desta contagem as crianças que frequentam os CATL.
Não foram aqui contabilizadas crianças integradas em amas por ausência de informação.
9 O Centro de Saúde de Vila Verde é constituído por seis Unidades de Saúde: Unidade de Cuidados na Comunidade,
Unidade de Saúde Familiar Pró-Saúde, Unidade de Saúde Familiar Sá de Miranda, Unidade de Saúde Familiar Vida +,
Unidade de Saúde Familiar de Prado e Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Terra Verde.
8
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O Concelho dispõe também de dois Centros de Atividades Ocupacionais para
adultos com deficiência mental, um da APPACDM e outro da Santa Casa da Misericórdia
de Vila Verde, dispondo ainda esta última de um lar residencial para esta tipologia de
utente.
Ao nível do desporto e lazer, Vila Verde conta com diversos parques infantis, vários
complexos desportivos, havendo ainda piscinas Municipais em Vila Verde e em Prado e
inúmeros campos de futebol espalhados por todo o território. Graças à presença dos rios
Homem e Cávado, existem também várias praias fluviais, com elevada afluência em
época balnear. A prática da canoagem é também aqui muito favorecida, havendo mesmo
um clube de canoagem na Freguesia de Vila de Prado. Verifica-se ainda a presença de
múltiplas Escolas de Futebol, algumas das quais promovem ainda outras práticas
desportivas coletivas. Algumas Juntas de Freguesia promovem localmente atividades
físicas como dança (diversos estilos), por exemplo, e outras atividades que se vão
alterando no tempo, quer dirigidas a crianças quer dirigidas a adultos. A atual situação de
pandemia obrigou à interrupção temporária de muitas destas atividades, que foram sendo
retomadas, consoante a evolução da situação de saúde pública e de acordo com as
orientações da DGS.
Ao nível cultural, Vila Verde conta com uma Biblioteca Municipal (com um polo em
Prado) e o Centro de Artes e Cultura, que engloba a Academia de Música de Vila Verde
(com ensino articulado). Conta, ainda, com estruturas como: a Casa do Conhecimento,
que tem por missão promover o conhecimento, a criatividade e a inovação, criando
condições de igualdade no acesso às tecnologias digitais; a Casa do Brinquedo e da
Brincadeira, um museu do brinquedo e das brincadeiras tradicionais; o Museu do Linho,
que preserva a cultura da produção e do trabalho do linho, típico da zona; a Aliança
Artesanal, que garante a fidelidade dos desenhos tradicionais dos Lenços dos
Namorados, a arte das bordadeiras e toda a cultura à volta deste património, marca
inequívoca do Concelho; o Museu de Arte Sacra em Pico de Regalados, entre muitas
outras, que preservam a cultura e saberes locais mas que, também, valorizam o
desenvolvimento e modernização do Concelho e seus habitantes, como a ATAHCA
(Associação de Desenvolvimento Local).
Com slogans como “Vila Verde: onde o amor acontece”, ou “Vila Verde, mil e um
encantos por descobrir”, a apresentação de um Concelho com qualidade de vida a
diversos níveis, parece ir tendo os seus efeitos, trazendo à região pessoas vindas de
outros Concelhos, do estrangeiro e mesmo da cidade de Braga, Concelho vizinho e sede
de distrito, sendo já muitos os que optam por residir em Vila Verde, ainda que laborando
e frequentando escolas em Braga.
Ao longo dos anos, e ainda que mantendo-se uma série de desafios,
nomeadamente na área social, Vila Verde tem evoluído bastante a diversos níveis, com
melhorias em termos de acessibilidade urbana para pessoas de mobilidade reduzida,
rede viária, cobertura de água e saneamento e captação de empresas criadoras de
emprego, entre outras.
Ao nível da infância e juventude, a população conta com diversas iniciativas e
ações, da Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, de IPSS, algumas associações, Corpo
Nacional de Escutas - com uma atividade muito presente no Concelho - e outras. Tem
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havido também algumas ações de auscultação das crianças e jovens, que carecerá de
sistematizar, mas para o que o atual diagnóstico local e subsequente Plano a desenhar e
implementar irá certamente contribuir, visando a melhoria da qualidade vida das crianças
e jovens e, em particular, a realização dos seus Direitos.
Analisemos, então, com mais pormenor algumas dimensões da realidade local que,
mais direta ou indiretamente, afetam a vida das crianças e jovens em Vila Verde.

PARTE I – O que dizem os números
2.1. Demografia e famílias
População - quem, quantos, como somos
Tabela 3 - Evolução da População Residente no Concelho de Vila Verde
Fonte: INE, 2020
Números totais
Variação
1991-2001
2001-2011
1991
2001
2011
2019
Ano
N.º
%
N.º
%
Vila
44056
46579
47888
46911
2523
5,42%
1309
2,73%
Verde

2011-2019
N.º
%
-977

-1,98%

Vila Verde, que, entre 1991 e 2011, vinha verificando um aumento gradual da
população ao longo dos anos, ainda que em ritmo decrescente, vê a sua população
reduzir em 2019 em cerca de 2% (977 habitantes) quando comparado com 2011.
No entanto, esta tendência aproxima-se do verificado a
nível nacional: de acordo com a PorData, em 2019 Portugal
tinha 10.286.263 de habitantes, menos 271.297 do que os
10.557.560 contabilizados em 2011.

População Residente
[Pessoas que habitam no Concelho
a maior parte do ano com a família
ou detêm a totalidade ou a maior
parte dos seus haveres.]

Esta constatação poderá em parte explicar-se pelo aumento de emigração de
portugueses, fruto da crise económica sentida sobretudo entre 2010-2014 e que,

Portugal
Norte
Cávado
Vila Verde

60-69

70-79

80+

Masculino

Portugal
Norte
Cávado
Vila Verde

50-59

4859977
1687717
191973
22475

222777
70744
8596
905

232942
74481
8809
1013

536310
183491
22403
2811

551935
202616
24410
2934

601737
210351
25474
3120

748223
259199
30712
3516

698462
257138
28558
3143

599713
214580
22520
2393

425182
138765
13407
1593

242696
76352
7084
1047

Feminino

Tabela 4 - População residente por local de residência, sexo e por grupo etário em 2019
Fonte: INE, 2020
Grupo etário
Local de
residência
Total
0-4
5-9
10-19
20-29
30-39
40-49

5435932
1887621
212471
24436

213425
67778
8178
902

222901
71195
8444
924

513952
177291
21340
2507

546189
199350
23869
2941

637279
224032
27235
3091

825734
290019
35038
3837

786857
293354
32766
3515

699961
249176
25714
2698

556467
179790
17207
2137

433167
135636
12680
1884

certamente, teve influência na vida das crianças.

Será, no entanto, de notar uma tendência preocupante de diminuição do número de
crianças e jovens. Se no diagnóstico local levado a cabo pela CPCJ em 2015 (“Tecer a
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Prevenção em Vila Verde”, 2015), já se verificava um decréscimo entre os anos
analisados, ele agudiza-se ao observarmos os números 5 anos depois, como pode
observar-se na Tabela 5: 9062 o n.º de crianças e jovens em 2019, face às 10276 de
2014 e 11035 de 2011.

Tabela 5 - N.º de crianças e jovens em Vila Verde (total entre 0 e 19 anos)
Fonte: INE, 2020
2011
2014
2019
Local de
Total
Variação
Total
Variação
Total
Variação
residência
(n.º)
(n.º)
(n.º)
Vila Verde

11035

-

10276

-759

9062

-1214

Ou seja, no espaço temporal de quase uma década (entre 2011 e 2019), a
população infantojuvenil de Vila Verde reduziu em cerca de 2000 crianças e jovens. Num
território onde a população total atual (2019) é de cerca de 47000 habitantes, dos quais
pouco mais de 9000 são crianças e jovens, uma redução de cerca de 2000 crianças e
jovens no espaço temporal próximo de uma década deve levantar preocupações.
Se por um lado será universal a ideia da importância de que as crianças possam
crescer com todos os seus Direitos devidamente assegurados, por outro, a redução do
número de crianças e jovens poderá fazer-nos refletir acerca do que tal significa em
termos de sustentação e reprodução da própria sociedade. Poderá mesmo ser de refletir
a pertinência de serem pensadas e implementadas medidas de apoio à natalidade, mas
acompanhadas de medidas e políticas de apoio a uma parentalidade responsável,
positiva, que efetivamente tem consciente a sua responsabilidade pela garantia do bemestar e melhor interesse das suas crianças e a concretização dos seus Direitos. Potenciar
mais pais mais eficazes e eficientes, e que tenham mais filhos, poderá ser um caminho a
considerar, nomeadamente quando são pensadas políticas de apoio à parentalidade.
Observando a realidade em termos de sexo e por grupos etários, em Vila Verde, tal
como em todo o território em geral, o n.º de homens é inferior ao n.º de mulheres.
Curiosamente a situação é inversa nos grupos etários mais baixos (que inclui as crianças
e jovens). Os comportamentos de risco físico – vulgarmente mais típicos nos homens do
que nas mulheres – e o facto de, regra geral, as mulheres procurarem mais
precocemente os serviços de saúde, poderá ser uma explicação para este facto, como
indicam alguns estudos.
Já no que respeita à taxa de fecundidade (Tabela 6), será de notar um aumento
superior a 2‰ em Vila Verde nos dois últimos anos. Este crescimento é superior ao
verificado ao nível dos demais territórios aqui considerados. Ainda assim o índice
sintético de fecundidade (Tabela 7) mantem-se abaixo da média nacional e continua sem
atingir o valor mínimo de 2,1 necessário para a renovação das gerações.
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Tabela 6 - Taxa de fecundidade geral (‰) por território e ano
Fonte: PorData, 2020
Período de referência de dados
Local de
residência
2015
2016
2017
2018
2019
Portugal

36

37,1

37,2

37,9

37,8

Norte

31,8

33,4

33,2

33,6

33,6

Cávado

31,2

33

33,3

35,1

34,6

Vila Verde

30,3

30,3

30,3

32,6

34,8

[Número de nados-vivos observado durante um
determinado período de tempo, normalmente
um ano civil, referindo ao efetivo médio de
mulheres em idade fértil (entre os 15 e os 49
anos) desse período (habitualmente expressa em
número de nados-vivos por 1000 (10^3)
mulheres em idade fértil).

Tabela 7 - Índice sintético de fecundidade (n.º) por território e ano
Fonte: PorData, 2020
Período de referência de dados
Local de
residência
2015
2016
2017
2018
2019
Portugal

1,30

1,36

1,37

1,41

1,42

Norte

1,17

1,23

1,24

1,25

1,25

Cávado

1,11

1,19

1,21

1,29

1,28

Vila Verde

1,08

1,10

1,11

1,20

1,29

[Número médio de crianças vivas nascidas
por mulher em idade fértil (dos 15 aos 49
anos de idade), observadas num
determinado período (habitualmente um
ano civil).]

[Número médio de crianças vivas nascidas
por mulher em idade fértil (dos 15 aos 49
anos de idade), observadas num
determinado
período
(habitualmente
um
(195
meninos
e 196
meninas),
ano civil).]

Em 2019 terão nascido em Vila Verde 391 crianças
segundo dados do INE, 2020. Estes valores, em termos de taxa bruta de natalidade
(Tabela 8), revelam um ligeiro aumento em 2018 e 2019. Mantém-se abaixo do verificado
nos territórios intermunicipal e nacional, mas está já muito próximo dos valores desses
territórios nesta matéria.

Tabela 8 - Taxa bruta de natalidade (‰) por território e ano
Fonte: PorData, 2020
Período de referência de dados
Local de
residência
2015
2016
2017
2018
2019
Portugal

8,3

8,4

8,4

8,5

8,4

Norte

7,5

7,8

7,7

7,7

7,6

Cávado

7,9

8,3

8,3

8,6

8,4

Vila Verde

7,5

7,4

7,4

7,9

8,3

Tabela 9 - Índice de envelhecimento (%) por território e ano
Fonte: PorData, 2020
Período de referência de dados
Local de
residência
2015
2016
2017
2018
2019
Portugal

143,9

148,7

153,2

157,4

161,3

Norte

135,8

142,9

149,8

156,4

162,7

Cávado

106

112,3

118,9

124,9

130,6

Vila Verde

118,9

124,6

131,4

137,4

142,6

[Número de nados-vivos ocorrido
durante um determinado período de
tempo, normalmente um ano civil,
referido à população média desse
período, habitualmente expressa em
número de nados-vivos por 1000 (10^3)
habitantes.]

[Relação entre a população idosa e a
população de nados-vivos
jovem,
definida
[Número
ocorrido
habitualmente
como o quociente
entre
durante
um determinado
período
de o
número
de
pessoas
com
65
ou
mais
anos
tempo, normalmente um ano civil,
e o número
de pessoas
com desse
idades
referido
à população
média
compreendidas
entre
os
0
e
os
14
período, habitualmente expressa anos,
em
expressa
por1000
100(10^3)
(10^2)
número
dehabitualmente
nados-vivos por
pessoas dos 0 aos 14 anos.]
habitantes.]

Por outro lado, se se observar o índice de envelhecimento (Tabela 9), verifica-se
concomitantemente a esta evidência, também um envelhecimento
da população vila[Relação entre a população idosa e a
verdense, que tem também vindo a aumentar ao longo dos anos epopulação
é inclusive jovem,
superior ao
definida
habitualmente
como
o
quociente
verificado no território da comunidade intermunicipal em que se insere. Em 2019, haviaentre o
número de pessoas com 65 ou mais anos
e o número de pessoas com idades
compreendidas entre os 0 e os 14 anos,
expressa habitualmente por 100 (10^2)
17
pessoas dos 0 aos 14 anos.]

em Vila Verde 142,6 idosos por cada 100 jovens, um claro aumento quando comparado,
por exemplo, com 2011, altura em que se verificava uma situação de 101,3 idosos por
cada 100 jovens (“Tecer a Prevenção em Vila Verde”, pág. 27).
Verificámos que além de o número de nascimentos ser insuficiente para a
renovação da comunidade, a existente continua a envelhecer cada vez mais. Certamente
que o crescente aumento da longevidade influencia também este facto, mas tal poderia
ser compensado com um crescente aumento do número de crianças e jovens,
conseguido através de um aumento da natalidade. A pirâmide populacional continua com
tendência invertida, o que acarreta inúmeros problemas na sustentabilidade do
funcionamento da sociedade, nomeadamente ao nível da contribuição do trabalho e da
proteção social, que vai tendo cada vez mais beneficiários e menos contribuintes.
Da análise da Tabela 10, verificamos que o momento da maternidade denota a
tendência dos últimos anos e de todo o território nacional: a idade média da mãe
aquando do nascimento do primeiro filho é na casa dos 30 anos, verificando-se uma
tendência de aumento desse referencial ao longo dos anos.

Tabela 10 - Idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho por
território e ano
Fonte INE, 2020
Período de referência de dados
Local de
residência
2015
2016
2017
2018
2019
Portugal

30,2

30,3

30,3

30,4

30,5

Norte

30,3

30,5

30,5

30,7

30,7

Cávado

30,8

30,8

30,9

31,3

31,2

[Idade média das mães ao nascimento do
primeiro filho, num determinado período
de tempo, habitualmente o ano civil.]

[Idade média das mães ao nascimento do
primeiro filho, num determinado período
de tempo, habitualmente o ano civil.]

Não obstante biologicamente o período ideal para a maternidade se situar na faixa
dos 20 anos, nas circunstâncias da vida moderna, a maternidade é encarada como uma
opção e não uma inevitabilidade. O momento para tal é, regra geral, decidido pelo casal
e/ou pela mulher, graças ao acesso à contraceção, a procura de uma vida financeira e
profissionalmente estável, a par do prolongamento do tempo de estudo/formação,
sobretudo das mulheres, pelo menos nalguns estratos sociais. Estes, serão fatores que
contribuem certamente para esta realidade. Também poderão estar a contribuir para tal a
ausência de políticas fortes que incluam apoio financeiro e proteção no trabalho para que
a maternidade ocorra mais cedo na vida das mães. Não podemos ainda esquecer que
questões culturais e alterações nas práticas sociais podem também explicar este facto.
Por exemplo, uma cultura de que os filhos são uma responsabilidade que acarreta
limitações à vida social, como saídas noturnas, dependência a vários níveis, etc., pode
também explicar o adiamento da decisão de ter filhos. A ideia de “casar/juntar e ter logo
filhos” está cada vez mais ultrapassada, podendo significar um maior investimento inicial
na conjugalidade e individualidade e só mais tarde na parentalidade. Isto pode até trazer
alguns benefícios na maturidade individual e do casal para a prática de uma
parentalidade positiva e responsável, sobretudo se forem implementadas ações e
serviços de apoio à parentalidade. No entanto, seria necessário um estudo mais
aprofundado nesta matéria a fim de se compreender as verdadeiras razões inerentes à
parentalidade mais tardia comparativamente há umas décadas atrás.

18

Por outro lado, no entanto, a taxa de mortalidade infantil em 2019 (Tabela 11), à
semelhança de vários anos anteriores10, foi de 0‰, bastante abaixo do que se passa nos
restantes territórios mais próximos e a nível nacional, o que será um aspeto muito
positivo. Ou seja, não obstante um número insuficiente de nascimentos, a sobrevivência
destas crianças é extremamente elevada ao longo dos últimos anos, contribuindo de
forma positiva para o esforço necessário ao desejável para a população. Certamente que
estarão aqui na base razões de ordem de saúde e condições básicas de suporte familiar,
autónomo e/ou institucional.
Tabela 11 – Taxa de mortalidade infantil (‰) por território e ano
Fonte: PorData, 2020
Período de referência de dados

Local de
residência

2015

2016

2017

2018

2019

Portugal

2,9

3,2

2,7

3,3

2,8

Norte

2,6

3,4

2

2,8

2,5

Cávado

1,9

0,9

1,5

2,3

1,8

Vila Verde

2,8

0

0

5,4

0

[Número de óbitos de crianças com
menos de 1 ano de idade observado
durante um determinado período de
tempo, normalmente um ano civil,
referido ao número de nados-vivos do
mesmo período (habitualmente expressa
em número de óbitos de crianças com
menos de 1 ano por 1000 (10^3) nadosvivos).]

Já quanto à situação em termos de nupcialidade e divorcialidade (Tabelas 12 e 13),
em Vila Verde verifica-se que a primeira oscila um pouco ao longo do tempo e a segunda
tem vindo a diminuir. Além disso, a taxa de nupcialidade continua
da com
taxa
[Númerobastante
de óbitos acima
de crianças
de 1 anocomo
de idade
observado
de divorcialidade. Comparativamente aos outros territóriosmenos
tomados
referência,
durante um determinado período de
verifica-se que, em Vila Verde, há mais casamentos e menos divórcios.
Tabela 12 – Taxa bruta de nupcialidade (‰) por território e ano
Fonte: PorData, 2020
Taxa bruta de nupcialidade
Local de
residência

Período de referência de dados

Portugal

2015
3,1

2016
3,1

2017
3,3

2018
3,4

2019
3,2

Norte

3,4

3,3

3,4

3,4

3,3

Cávado

3,8

3,8

3,7

3,7

3,6

Vila Verde

3,4

3,7

4,1

3,9

3,7

Tabela 13 – Taxa bruta de divorcialidade (‰) por território e ano
Fonte: PorData, 2020
Período de referência de dados

Local de
residência

2015

2016

2017

2018

2019

Portugal

2,3

2,2

2,1

2

s/ dados

Norte

2,2

2,2

2,2

2

s/ dados

Cávado

2,1

2

2,1

1,9

s/ dados

Vila Verde

2,2

1,9

1,8

1,7

s/ dados

tempo, normalmente um ano civil,
referido ao número de nados-vivos do
[Número
de(habitualmente
casamentos observado
mesmo
período
expressadurante
um
determinado
período
em número de óbitos de crianças de
comtempo,
normalmente
ano
civil,nadosreferido à
menos
de 1 ano porum
1000
(10^3)
população
média
desse
período
vivos).]
(habitualmente expressa em número de
casamentos por 1000 (10^3) habitantes).]

[Número de casamentos observado durante
um determinado período de tempo,
normalmente um ano civil, referido à
população
média
desse
período
[Número
de divórcios
observado
durantede
(habitualmente
expressa
em número
um
determinado
período
de tempo,
casamentos
por 1000
(10^3) habitantes).]
normalmente um ano civil, referido à
população
média
desse
período
(habitualmente expressa pelo número de
divórcios por 1000 (10^3) habitantes).]

[Número de divórcios observado durante
um determinado período de tempo,
normalmente um ano civil, referido à
10 2018 foi um ano completamente atípico. Note-se que, num território de pequenas dimensões
população populacionais,
média
desse
período
um número
expressa pelo número de
ainda que muito pequeno de mortes infantis, representa logo uma taxa de mortalidade (habitualmente
infantil significativa.
divórcios por 1000 (10^3) habitantes).]
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Poder-se-á assim referir a possibilidade de que, neste território, a estabilidade do
contexto familiar para as crianças será eventual e ligeiramente superior ao dos restantes
territórios, o que potencia um ambiente propício ao seu bom desenvolvimento integral,
desde que esteja garantido um contexto familiar estruturado e protetor, e não meramente
mantido por razões culturais ou sociais.

Famílias
No que respeita à tipologia dos agregados domésticos, não dispomos de dados
circunscritos a Vila Verde. Será importante, num futuro próximo, antecipar a recolha de
alguns dados que nos permitam melhor conhecer e compreender a realidade local das
crianças e jovens a este nível.
Tabela 14 – Agregados domésticos privados: total e por tipo de composição (%) em
Portugal em 2019
Fonte: PorData, 2020
Tipo de agregado doméstico privado
Total

1 indivíduo

Casal sem
filhos

Casal com
filhos

Família
monoparental

Outros

100,0

22,5

24,8

33,8

11,1

7,8

Ainda assim, tomando como referência o território português e em particular a zona
Norte, verifica-se que o tipo de família mais prevalente é, como expectável, a família
nuclear com filhos, 33,8%. No entanto, será de notar que os agregados de um único
indivíduo que habita sozinho bem como os casais sem filhos, são também categorias
muito significativas, aproximando-se cada uma delas, de um quarto da tipologia familiar.
As famílias monoparentais representam pouco mais de 11% dos agregados, mas
importará analisar um pouco mais de perto esta situação.
Quanto ao número de indivíduos por agregado, verifica-se, quer em Vila Verde quer
nos restantes territórios aqui observados, a prevalência de agregados com 3 a 5
elementos. Note-se, no entanto, o aumento de agregados de uma ou duas pessoas e
uma redução daqueles com mais de 6 elementos. Será de salvaguardar no entanto, que
estes são dados dos Censos de 2001 e de 2011, pelo que, brevemente será possível
observar se esta tendência se mantem ou não, quando forem conhecidos os dados dos
Censos de 2021, atualmente a serem realizados.

Tabela 15 - Famílias clássicas por número de indivíduos, segundo os Censos de 2001 e 2011 (N.º)
Fonte: PorData, 2020
Período de referência dos dados
Local de
2001
2011
residência
Total
1
2
3-5
>6
Total
1
2

3-5

>6

Portugal

3650757

631762

1036312

1863461

119222

4043726

866827

1277558

1818875

80466

Norte

1210631

159894

303346

695193

52198

1330892

228923

390608

679076

32285

Cávado

117094

12367

23853

72553

8321

137346

19797

35151

77547

4851

Vila Verde

13695

1514

2949

7942

1290

15557

2042

3986

8773

756
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Crescer numa família só com um ou dois adultos ou crescer com outras crianças,
nomeadamente irmãos, é claramente diferente. As experiências de socialização no seio
familiar em que não se é a única criança, permite e potencia o desenvolvimento de
competências fundamentais para a criança, como a partilha, a capacidade de tolerância à
frustração, a empatia, entre outras. Muitas crianças apenas têm essas oportunidades em
contexto escolar, correndo o risco de verem o seu desenvolvimento mais empobrecido ou
lento nalgumas matérias desta natureza. No caso de Vila Verde, a maioria dos agregados
eram em 2011 de 3 a 5 pessoas, o que abarcaria certamente um elevado número de
núcleos familiares com mais que uma criança.
Já no que toca à monoparentalidade, uma vez não termos disponíveis os dados
relativos especificamente ao Concelho de Vila Verde, tomaremos como referência a
realidade da Zona Norte do país e de Portugal no seu todo (Tabela 16). Estes dados
corroboram aquilo que será, certamente a perceção da maioria dos cidadãos, no sentido
de que os agregados monoparentais têm vindo a aumentar ao logo dos anos e que são
maioritariamente femininos.
Tabela 16 - Agregados domésticos privados monoparentais: total e por sexo ao longo do tempo - Milhares
Fonte: PorData, 2020
Total
Masculino
Feminino
Territórios
1992
2009
2019
1992
2009
2019
1992
2009
2019
Portugal

203,7

330,7

459,3

29,6

40,8

67,8

174,0

290,0

391,6

Norte

69,1

111,6

148,4

12,6

10,9

18,5

56,4

100,6

129,9

Será no entanto de notar que, nos últimos 10 anos, se verificou um aumento do
número de agregados monoparentais (Tabela 16), quer masculinos quer femininos,
mantendo-se, ainda assim, uma enorme disparidade na distribuição entre eles,
continuando a ser muito superior o n.º de agregados monoparentais femininos. Assim,
não obstante as mulheres continuem a ser maioritariamente sobrecarregadas em
situações de monoparentalidade e tudo o que tal acarreta (esforço físico, financeiro,
emocional, etc.), e consequentemente, as crianças são potenciais vítimas de tal situação,
também é verdade que verificamos uma aparente tendência crescente masculina para a
assunção das responsabilidades de um agregado desta natureza. Esta situação
carecerá, certamente em muitas situações, de deliberações judiciais favoráveis para tal,
contrariando, assim, a ideia generalizada que vigorou (e ainda vigora nalguns
contextos/pessoas), de que, em casos de separação, os filhos teriam de ficar sempre
com a mãe. Curiosamente, analisando a situação em termos percentuais (Tabela 17),
houve, ainda assim, uma ligeira redução dos agregados monoparentais femininos.

Tabela 17 - Agregados domésticos privados monoparentais:
total e por sexo % ao longo do tempo
Fonte: PorData, 2020
Sexo
Territórios
1992

Masculino
2009
2019

1992

Feminino
2009
2019

Portugal

14,5

12,3

14,8

85,4

87,7

85,3

Norte

18,2

9,8

12,5

81,6

90,1

87,5

21

Será interessante, futuramente, observar as situações de guarda partilhada, quer
em termos de número/percentagem de situações, quer em termos de
benefícios/malefícios para todos: pais, mães e filhos/as.
Será de reforçar ainda a pertinência de, futuramente, se prever antecipadamente a
necessidade de recolha de informação para a caracterização da situação de Vila Verde
em termos de monoparentalidade, bem como das famílias parentais homossexuais.

Migração e etnias
Ainda numa caracterização demográfica será de abordar, quanto a Vila Verde, duas
variáveis importantes: a migração e a presença de etnias.
No que toca a migração, verifica-se que, em Vila Verde, nos últimos anos, a taxa de
crescimento migratório tem aumentado, tendo atingido uma taxa positiva em 2019, após
ter estado com valores negativos durante vários anos. Observando o saldo migratório,
verificamos que também ele tem vindo a aumentar nos últimos anos, sendo agora
positivo, ainda que reduzido. Ou seja, apesar de se verificar uma redução da população
vila-verdense, não será o fator migração que mais contribui para tal.

Tabela 18 - Saldo migratório (N.º) em diferentes territórios e anos
Fonte: INE, 2020
Local de
Período de referência de dados
residência
2015
2016
2017
2018
2019
Portugal
-10481
-8348
4886
11570
44506
Norte
-11716
-13241
-1661
4077
10427
Cávado
-1041
-2180
-939
-327
307
Vila Verde
-59
-241
-84
-14
77

[Diferença entre a imigração (entrada) e a
emigração (saída) numa determinada
região durante o ano.]

[Diferença entre a imigração (entrada) e a
emigração (saída) numa determinada
região durante o ano.]

Relativamente à população estrangeira que vem residir para o Concelho, em 2019
verificou-se um total de 467 pessoas (em 2018 tinham sido 339 – dados PorData, 2020),
maioritariamente originárias da América e da Europa, o que representa cerca de 1% da
população. No território Norte, aliás, a prevalência de pessoas vindas da América –
sobretudo mulheres - é a que revela maior prevalência relativamente às outras, o que não
se verifica em relação a Portugal – no total imigram mais homens e da Europa. A vinda
em número muito elevado de população brasileira para o território Norte, poderá explicar
este facto. Assim, as partilhas multiculturais entre crianças de origens diferentes poderão
ser de um enriquecimento humano, social e cultural muito válido, que importará
considerar e promover. Seria também interessante compreender melhor este fenómeno,
uma vez que há a perceção na comunidade de que algumas destas mulheres são
brasileiras que estabeleceram relações com portugueses através da internet, e nessa
sequência, vêm para o território. Será de notar, por outro lado, que o Norte do país foi
palco de forte emigração para o Brasil noutras épocas, do que terão surgido muitos
casamentos, no âmbito dos quais terão nascido muitos filhos.
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Tabela 19 - População com estatuto legal de residente e nacionalidade
estrangeira, por território, sexo e continente de origem em 2019
Fonte: PorData, 2020
Total/Sexos
Nacionalidades
Local de
residência
H
M
Europa
África
América
Portugal
Norte
Cávado
Vila Verde

295874
36559
6177
224

293102
40569
6818
243

230285
21918
3198
146

102617
9141
1301
33

168271
37654
7534
241

Ásia
87196
8334
946
46

Relativamente às crianças e jovens, de acordo com os dados fornecidos pelos
agrupamentos de escolas do Concelho, no ano letivo 2019/2020, foram integradas 35
crianças imigrantes nos estabelecimentos escolares e foi solicitada a transferência de 9
crianças para o estrangeiro. Estes números pecarão, no entanto por defeito, na medida
em que nem todos os agrupamentos anteciparam uma filtragem deste tipo de indicador.
Futuramente, será de considerar uma sistematização de recolha de informação desta
natureza, os países de origem destas crianças e jovens e a sua auscultação específica,
por exemplo, no que toca à sua integração em Vila Verde.
Relativamente a etnias, Vila Verde conta com uma forte presença cigana, onde se
identificam 6 comunidades distintas: Regalde (“de Cima” e “de Baixo”), Cabanelas –
Monte -, Moure, Soutelo, Parada de Gatim e Geme. Não obstante tratar-se de uma
população com alguma instabilidade em termos de residência, e em que os núcleos
familiares são por vezes difíceis de identificar, dos dados disponibilizados11 identificam-se
cerca de 270 cidadãos no Concelho, dos quais 129 serão crianças e jovens até aos 18
anos. Ou seja, cerca de metade destes cidadãos são crianças e jovens. Temos, pois,
uma minoria cuja presença ultrapassa 0,5% da população, dos quais cerca de 50% são
crianças e jovens.

SWOT Síntese
ANÁLISE SWOT - Demografia e famílias
Forças
Ambiente
interno
Fatores
internos

- taxa de natalidade, embora baixa, tem
aumentado ligeiramente
- baixa mortalidade infantil
- estabilidade formal dos contextos
familiares

Fraquezas
- ausência de dados locais relativos à
caracterização das famílias
- ausência de dados acerca de crianças/jovens
imigrantes
- comunidades ciganas ainda em acampamentos

11

Dados fornecidos pelo Centro Comunitário de Prado da Cruz Vermelha Portuguesa, que trabalha com as comunidades
de Regalde, Cabanelas – Monte-, Moure, Soutelo e Parada de Gatim; e pela Junta de Freguesia de Geme.
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Oportunidades
Ambiente
externo
Fatores
externos

Ameaças

- medidas de apoio à natalidade (exº ofertas
a recém-nascidos)
- medidas e políticas de apoio à
parentalidade positiva (exº oferta de
formação aos funcionários/pais)

- redução da população
- redução do n.º de crianças e jovens
- índice de envelhecimento está a aumentar
- aumento das famílias monoparentais, sobretudo
femininas

2.2. As crianças e o Direito ao desenvolvimento
Escolarização, (In)Sucesso escolar, Apoios especiais
Em termos de escolarização, Vila Verde apresentava em 2018/2019 uma taxa bruta
inferior aos territórios aqui comparados, em quase todos os níveis de ensino, com a
exceção do pré-escolar e do sexo feminino no 2º ciclo, mas, ainda assim, com taxas
quase sempre superiores a 100%. Apenas o 1ª ciclo e o pré-escolar (quanto ao sexo
feminino) apresentam taxas que remetem para um número de alunos matriculados
inferior ao que seria expectável considerando a população residente em idade
correspondente a esses ciclos.
Tabela 20 - Taxa bruta de escolarização (%) por território, nível de habilitações e sexo em
2018/2019
Fonte: DGEEC, 2020
Ensino
Educação
Ensino básico
Local de
secundário
pré-escolar
residência
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
Portugal
97,1
95,3
103
101,9 112
107,7 116,5 113,5 122,8 126,5
Norte
100,3 98,9
104,5 102,7 112,6 108,3 117,1 113
120,1 122,9
Cávado
109
106,7 106,6 104,2 112,2 110,1 114,7 109,4 122,9 125,5
Vila Verde
100,2 96,5
97,3
90,6
104,3 114,7 101,8 106,9 103,2 111,9

[Relação percentual entre
o número total de alunos
matriculados num determinado ciclo de estudos
(independentemente
da
idade) e a população residente em idade normal de
frequência desse ciclo de
estudo.

Observando também a realidade em termos de retenção e desistência (Tabela 21),
no mesmo ano letivo 2018/2019, poder-se-á dizer que Vila Verde apresenta
taxas entre
[Relação percentual
o
número
total de alunos
bastante baixas, sobretudo nos 3 primeiros ciclos de ensino, especialmente quando
matriculados
num
comparado com o território Nacional. Já relativamente ao ensino secundário,
não
determinado
ciclo
de
obstante estas taxas disparem, continuam abaixo dos dados nacionais e nalguns
estudoscasos a
da
nível da CIM Cávado (onde se insere) e Norte, com a exceção dos rapazes(independentemente
dos cursos
idade) e a população
gerais/científico-humanísticos, em que Vila Verde apresenta taxas superiores a todos os
residente em idade normal
territórios aqui observados. Poderá justificar-se a necessidade de investir em de
conhecer
frequência as
desse ciclo
de estudo.
razões desta realidade e promover medidas que a previnam.

Tabela 21 – Taxa de retenção e desistência (%) por território em 2018/2019
Fonte: DGEEC, 2020
Ensino básico
Ensino secundário
Local de
residência
Portugal
Norte
Cávado
Vila Verde

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Cursos
científicohumanísticos,
tecnológicos e
profissionais

Cursos gerais/
científicohumanísticos

Cursos
técnicos/tecnoló
gicos e
profissionais

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

2,2
1,3
0,7
1,4

1,8
1,1
0,7
1,5

4,7
2,7
1,5
3

2,8
1,5
1
0,5

6,8
5,2
2,7
2,9

4,4
2,8
1,3
2,8

14,5
12,3
12,7
9,8

11,2
8,7
8,5
7,9

16,8
14,3
15,6
17,2

12,6
10
10,3
11

11,5
9,8
8,7
6,3

M
8,2
6
4,1
4,8

[Alunos do ensino básico regular
que permanecem, por razões de
insucesso ou de tentativa
voluntária de melhoria de
qualificações, no mesmo ano de
escolaridade/Alunos matriculados no ensino básico regular,
nesse ano letivo)*100]
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[Alunos do ensino básico regular
que permanecem, por razões de

Mas a realidade escolar ultrapassa estes indicadores, como retrata a Tabela 22. Se
observarmos a realidade atual das escolas de Vila Verde, não apenas em termos de
inscritos mas também noutros parâmetros, temos o seguinte panorama:

Tabela 22 - Dados dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas de Vila Verde - 2019/2020
Fonte: Escolas de Vila Verde
N.º
Alunos com
Média
Escalão
Alunos/as
Indicador alunos/as
necessidades Alunos/as
Taxa de da taxa
que
específicas/ imigrantes
sucesso
de
emigram
M
F
A
B C12
Escola e Ciclo/nível
MSAI
sucesso
Pré-escolar

85

78

1º ciclo

224

159

2º ciclo

86

79

96.50%

3º ciclo

138

138

95.45%

Pré-escolar

212

210

1º ciclo

369

337

2º ciclo

252

228

3

98.85%

3º ciclo

350

324

6

98.60%

Pré-escolar

147

115

AE
1º ciclo
Moure e
Rib Neiva 2º ciclo

181

160

91

90

37

54

16

13

100%

3º ciclo

137

138

56

66

33

15

100%

3º ciclo

47

41
78

124

AEPrado

AEVV

ESVV

EPATV

Secundário
Profiss. III
3º ciclo
(CEF)

98.51%
99.45%
160 217

96

36

S/ dados

6
69

140

99.10%
6

2
45

75

37

98.85%

100%

16

100%
S/ dados

S/ dados

100%

96.49%
46

0

1

362

92,35%

94.07%

93.38%
61.10%
360

134

94

141

83

33

11

2

72.95%
84.80%

Profiss.III
TOTAIS

97.48%

8
162 265

307

S/ dados

2986 2593 472 942 334
5579

301

34

9

1414

Assim, podemos aqui ressaltar algumas observações:
- temos mais rapazes que raparigas nas escolas do Concelho;
- cerca de um quarto (25%) dos/as alunos/as têm escalão A ou B, ou seja, serão
bastantes as crianças e jovens com alguma carência económica;
- as crianças/jovens a quem foram atribuídas medidas de apoio à aprendizagem e à
inclusão representam mais de 5% da totalidade;
- nem sempre há o registo/identificação de situações de crianças que e/imigram
aquando da sua transferência de escola;

12

Este escalão não tem qualquer apoio financeiro.
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- a taxa de sucesso nos diferentes níveis de ensino é bastante elevada, sobretudo
entre o pré-escolar e o 3º ciclo, onde esta taxa é sempre superior a 95%;
- na ESVV, com ensino secundário e profissional, naturalmente mais exigentes, as
taxas de sucesso tendem a ser um pouco mais baixas, sendo que a ESVV mantem taxas
de sucesso entre os 92-93%, sensivelmente (quer no ensino regular quer no profissional);
- a EPATV, sobretudo direcionada para o ensino profissional, com currículos mais
alternativos ao ensino regular, apresenta taxas de sucesso mais baixas, sobretudo ao
nível da oferta de cursos de educação e formação (CEF). No entanto, é de ressaltar que
esta escola apresenta uma taxa de empregabilidade de 88% após conclusão dos cursos
ali ministrados (Fonte EPATV). Ou seja, o indicador “sucesso escolar” fica abaixo do que
poderá considerar-se sucesso efetivo na integração profissional/vida ativa.
Efetivamente, esta última reflexão leva-nos também a pensar nas escolas em
termos de outros aspetos que significam claramente fatores de bem-estar, qualidade e
promoção de outras competências e oportunidades para as crianças/jovens.
Assim, será de notar, por exemplo, os projetos
escolas/agrupamentos de escolas e os selos conquistados.

desenvolvidos

nas

Observando a Tabela seguinte (Tabela 23), podemos constatar que em Vila Verde
são múltiplas e variadas as oportunidades oferecidas/desenvolvidas nos diferentes
agrupamentos e escolas não agrupadas.
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AEPrado

X

X

AE Moure e
Ribª Neiva

X

ESVV

X

X

EPATV

X

X

X

Atletismo
Badminton
Boccia
Patinagem
Tiro com
Arco
Badminton
X Ténis de
(3ª Mesa
ed.) Voleibol

X
(1ª
ed.)

X

X

X

X

X

Selo de Segurança
Digital de Bronze

Escolas Bilingues

Centros de Formação
Desportiva (CFD)

Territórios Educativos
de Intervenção
Prioritária

Clube de
Programação e
Robótica (CPR)

Clubes Ciência Viva
na Escola (CCVnE)

Programa de
Educação Estética e
Artística (PEEA)

Selo Escola
eTwinning

Projeto Cultural de
Escola

Desporto Escolar

Atletismo
Canoagem
X Desportos
(3ª Adaptados
ed.) Natação
Ténis de
mesa
Atletismo
Badminton
Boccia
X Canoagem
(3ª Corfebol
ed.) Natação
Ténis de
Mesa
Voleibol

X

AEVV

Selo Protetor

Selo Escola Saudável
- NÍVEL III –
Avançado

Rede Nacional de
Clubes Europeus

Escola

Selo Escola Sem
Bullying. Escola Sem
Violência

Tabela 23 - Selos e projetos dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas
Fonte: Info ESCOLAS, 2021
Selos/Projetos

X

X

X

X

X

X

Ainda que a oferta não seja igual, destaca-se o facto de que todos desenvolvem
vários projetos e de temáticas diversificadas, sendo comum a quase todas a pertença à
Rede Nacional de Clubes Europeus, a conquista do Selo Protetor e o Desporto Escolar,
com modalidades desportivas bastante diversas. Curiosamente, quanto a este último,
nenhuma das escolas inclui algum tipo ou estilo de dança, o que poderá ser de repensar,
na medida em que muitas crianças poderão ter aptidão e gosto pela modalidade, também
uma atividade física, podendo alguns deles não serem tão bem-sucedidos nas
modalidades desportivas aqui contempladas.
As escolas locais valorizam e reconhecem os benefícios da formação de clubes,
investem na definição de planos de proteção para as suas crianças/jovens e valorizam o
desporto em diferentes modalidades. Nalguns casos, há uma clara ligação aos recursos
locais existentes para benefício de todos, como é o caso do Agrupamento de Escolas de
Prado que, estando situado no mesmo contexto do Clube Náutico de Prado, potencia e
promove a prática de Canoagem, que ali tem excelentes condições e experiência
inclusive ao nível da competição. Será ainda de referir que cada escola oferece ainda
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variadas oportunidades de experiências em áreas como o teatro, o ambiente (Ecoescolas), a música, o Parlamento Jovem.

Assim, em termos gerais, poder-se-á dizer que as crianças e jovens de Vila Verde
dispõem de uma cobertura escolar que vai além das matérias escolásticas tradicionais,
promovendo oportunidades de desenvolvimento de diversas competências e saberes que
por vezes deixam marcas positivas que em alguns alunos podem definir um percurso de
vida. Tem um elevado índice de sucesso, ainda que o insucesso continue a existir. Cerca
de um quarto das crianças e jovens que frequentam as escolas em Vila Verde
carece/beneficia de apoios da Ação Social Escolar e em todas as escolas estão
devidamente identificadas crianças/ jovens com medidas de apoio à aprendizagem e à
inclusão. Seria importante promover um conhecimento mais aprofundado nesta matéria,
nomeadamente acerca da adequação e impacto das medidas definidas no
desenvolvimento e sucesso dessas mesmas crianças/jovens, assim como da realidade
das e/imigrantes.
Mas também o Município desenvolve projetos e ações direcionados às crianças e
jovens que importa aqui especificar, nomeadamente:
Projetos:
- “Escola+Verde”: direcionado para a proteção do meio ambiente e a redução de custos
associados à laboração escolar, este projeto constitui um valioso contributo para a melhoria da
gestão ambiental dentro do espaço escolar, bem como para a mudança de atitudes relativamente
ao ambiente familiar e restante comunidade, na busca de soluções mais sustentáveis. Abrange
todos os estabelecimentos do Ensino Básico e Jardins de Infância, num total de cerca de 2274
crianças;
- Regime de Fruta Escolar: distribuição de uma fruta ou legume, duas vezes por semana, a
todas as crianças que frequentam o 1º ciclo do ensino básico, e implementação de medidas de
acompanhamento. Visa promover iniciativas educativas e de sensibilização garantindo a eficácia
do Programa e reforçando a importância do consumo de frutas e hortícolas. Por iniciativa do
Município, a medida foi estendida aos Jardins de Infância, com a distribuição de uma peça de fruta
semanal. São abrangidas 2274 crianças;
- Plataforma mais Cidadania: este Projeto tem como missão prevenir e reduzir o abandono
escolar precoce e promover a igualdade de acesso a uma educação de qualidade. Esta plataforma
favorece a realização de atividades dinâmicas e lúdicas, envolvendo os diversos atores da
comunidade educativa (coordenadores, professores, crianças e encarregados de educação),
numa rede capaz de promover e desenvolver conhecimentos, competências e valores que ajudam
as crianças a desempenhar um papel ativo na comunidade. Dirige-se a crianças entre os 6 e os 10
anos de idade (não há dados disponíveis acerca do n.º de crianças abrangidas);
- No poupar está o ganho: projeto que pretende promover a educação financeira das
crianças e jovens, desde o pré-escolar ao secundário; desenvolver hábitos de poupança,
promover o consumo responsável; promover uma relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir
o aspeto emocional das opções; dar formação financeira a professores, capacitando-os para
transferir conhecimentos financeiros aos seus alunos e desenvolver as competências financeiras
necessárias à correta tomada de decisão; disponibilizar a professores e alunos recursos
pedagógicos de apoio à implementação do projeto. Dirige-se às crianças entre 6 e 10 anos e
abrange 90 crianças;
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Ações:
- “Semana da Floresta Autóctone”: semana dedicada à Floresta Autóctone, que tem
como principal objetivo sensibilizar para a promoção e conservação das florestas naturais,
realçando a sua importância económica e ambiental, bem como a necessidade de as proteger.
Com a realização de um conjunto de atividades diversificadas ao longo de vários dias, a autarquia
pretende incutir nos mais jovens e na população em geral a vontade de preservar a floresta, dar a
conhecer as espécies autóctones mais abundantes no Concelho, através do contacto direto com o
património natural de Vila Verde. Dirige-se às crianças entre 6 e 10 anos e abrange 2274 crianças;
- “Comemorações do Dia da Árvore e da Poesia”: o Dia da Árvore e o Dia Mundial da
Poesia são celebrados com um conjunto de iniciativas de caráter lúdico e pedagógico que envolve
os alunos do Concelho. O objetivo desta comemoração é sensibilizar a população para a
importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como
da própria qualidade de vida dos cidadãos. Por sua vez, o Dia Mundial da Poesia celebra a
diversidade do diálogo, a livre criação de ideias através das palavras, da criatividade e da
inovação. A data visa fazer uma reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das
habilidades criativas de cada pessoa. Esta atividade enquadra-se no conceito de Cidade
Educadora que entende a cidade como um território educativo, com todos os espaços funcionando
como agentes pedagógicos, educando continuamente todos os cidadãos, favorecendo a liberdade
de expressão e a diversidade cultural. Dirige-se às crianças entre 6 e 10 anos e abrange 2274
crianças;
- “Exposição final de ano letivo”: exposição dos trabalhos dos alunos realizados no
âmbito dos projetos em curso promovidos pelo Município. Dirige-se às crianças entre 6 e 10 anos
e abrange 2274 crianças.
Uma outra estrutura que tem desenvolvido uma ação relevante junto das crianças e jovens
do Concelho no âmbito do seu Direito ao desenvolvimento, é a Casa do Conhecimento. Tem um
serviço permanente de visitas orientadas, onde é dado a conhecer o espaço e as áreas de
interesse daquela estrutura, facultando interações diversas. Abrange crianças e jovens a partir dos
3 anos de idade, e em 2020 usufruíram destas visitas 146 crianças e jovens. A Casa do
Conhecimento desenvolve ainda diversos projetos e ações:

Projetos:
- “Mobicurtas”: pretende despertar nos jovens o interesse pela produção de conteúdos
multimédia originais propondo temáticas de interesse. Dirige-se a jovens a partir dos 12 anos de
idade e já abrangeu 600;
- Feira de Ciência & Tecnologia: iniciativa que visa promover a cultura cientifica e
tecnológica, tanto pela divulgação e partilha de projetos como pela apresentação e debate de
temáticas – crianças e jovens a partir dos 3 anos, tendo abrangido 2190;
- Tardes Digitais: iniciativa que promove a inclusão social e digital dos cidadãos seniores e
cidadãos com necessidades especiais tendo como dinamizadores professores e alunos do
secundário - a partir dos 15 anos, tendo abrangido 43 jovens;

Ações:
- “Dia Mundial da Sociedade de Informação”: comemoração anual desta efeméride cujo
objetivo é a abordagem a temáticas abrangentes e diversificadas no âmbito da Sociedade de
Informação – a partir dos 15 anos (não há dados disponíveis acerca do n.º de jovens abrangidos);
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- “Exposições Temáticas”: realização de mostras/exposições realizadas por entidades
externas e alunos pertencentes à Rede Clubes Casa do Conhecimento – para todos/as a partir
dos 3 anos (não há dados disponíveis acerca do n.º de crianças e jovens abrangidos);
- “Workshops Eletrónica Criativa”: iniciativa que visa promover momentos informais de
aprendizagem orientados para determinados conceitos com forte cariz criativo – a partir dos 6
anos (não há dados disponíveis acerca do n.º de jovens abrangidos);
- “Ecos Fernando Pessoa”: iniciativa da CCVV e da BMPMV em parceria com a ESVV e a
EPATV para assinalar/comemorar o mês internacional das Bibliotecas Escolares – a partir dos 15
anos, tendo abrangido 580 jovens.

Creches, estruturas de apoio às aprendizagens e de tempos livres
Além das escolas, a grande maioria das crianças e famílias carece de estruturas de
apoio diverso e nas diferentes idades.
Em idades creche (dos 0 aos 3 anos), Vila Verde tinha em 2018, 9 equipamentos
desta natureza, IPSS, com capacidade para 464 “utentes”, estando preenchidas 451
vagas, de acordo com a Carta Social do GEP (Gabinete de Estratégia e Planeamento no
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social). Em 2020 tinha os mesmos 9
equipamentos, estando integrados 318 meninos e 281 meninas13, ou seja, 599 crianças.
Ora, considerando que a meta europeia para cobertura de creche é de 33%, e sendo
cerca de 1807 as crianças entre os 0 e os 4 anos, Vila Verde não estará muito longe
dessa meta, mas ainda assim, mantem-se a necessidade de aumentar o n.º de vagas e a
distribuição territorial da oferta14. Não nos foi possível obter informação acerca do n.º de
crianças integradas em amas da Segurança Social15 nem o n.º de pais/mães que optam
por não trabalhar durante essa faixa etária dos seus filhos, assumindo o papel de
cuidador/a a tempo inteiro. No entanto, do que conhecemos da realidade local, estes
números serão residuais. De todo o modo, futuramente, poderá ser importante conhecer
mais profundamente esta realidade, sendo que a resposta creche ou ama, tanto poderão
assumir-se como estrutura de apoio meramente social, ou estrutura educativa/formativa,
na medida em que os primeiros anos de vida de uma criança são de um potencial de
aprendizagem enorme, e quanto melhor e mais adequadamente a criança for estimulada,
mais e melhor verá acontecer o seu desenvolvimento enquanto pessoa e ao nível do
domínio de competências e saberes.
Quando as crianças se encontram no 1º e 2º ciclo, é muito comum a necessidade
ou opção de recorrerem a centros de estudo e ATL’s (atividades de tempos livres), quer
por razões de supervisão das crianças nos períodos além das escolas e em que os pais
ainda estão a trabalhar, quer como forma de lhes proporcionar apoio ao nível das

13

Dados recolhidos localmente, junto das entidades.
É sabido, por exemplo, que as vagas das respostas de creche existentes nas freguesias de Vila Verde e Prado, as que
têm maior densidade populacional, estão sempre lotadas e há listas de espera.
15 Não obstante a solicitação de dados diversos à Segurança Social, eles não chegaram a ser disponibilizados em tempo
útil. Reconhece-se a dificuldade daquele instituto/serviço para a disponibilização de dados, mas, dada a sua pertinência,
será de antecipar, futuramente, a recolha da informação necessária, de forma a melhor e atempadamente ser descrita a
realidade infantojuvenil num diagnóstico futuro.
14
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aprendizagens e tarefas escolares ou da possibilidade de outro tipo de atividades que
lazer.
De acordo com dados fornecidos pela Rede Social de Vila Verde, atualmente
existem 6 centros desta natureza, não sendo claro o n.º de crianças que deles usufruem,
sendo que neste último ano, devido à pandemia e sucessivos períodos de confinamento,
encerramento e reabertura, se torna algo dúbio concluir a este respeito.
Por outro lado, as próprias escolas promovem atividades extracurriculares no
contexto escolar, que garantem igualmente estes dois aspetos: supervisão das
crianças/jovens e oportunidades de aprendizagens e de lazer em áreas diversas.
Não dispomos de dados que nos permitam concluir acerca do tempo médio que as
crianças passam em contextos institucionais (escolas, centros de estudo, atividades
extracurriculares, etc.) mas elas próprias nos elucidam acerca da sua perspetiva nesta
matéria no questionário que foi aplicado e de que mais adiante se dará conta.

Desporto, cultura, artes e lazer
Como foi já possível observar, o acesso das crianças e jovens de Vila Verde ao
desporto, à cultura e às artes, acontece muito através das escolas.
No entanto, a própria sociedade civil tem a responsabilidade de lhes proporcionar
experiências desta natureza, assim como de lazer.
Nesta matéria, podemos, de momento, reforçar a existência de um Complexo
Desportivo em Vila Verde (freguesia), as piscinas Municipais de Prado, uma Academia de
Música, uma Biblioteca Municipal16 com um polo descentralizado, a Aliança Artesanal que
protege a tradição dos Lenços dos Namorados, a Casa do Brinquedo e da Brincadeira17,
um Clube Náutico, várias escolas de futebol e múltiplas associações.
Foram solicitados dados diversos a muitas destas entidades, mas uma grande
maioria acabou por não os fornecer18, nomeadamente de n.º de crianças que usufruem
dos seus serviços ou atividades, sendo que, muitas delas, não registam habitualmente
dados dessa natureza e menos ainda o nível da satisfação das crianças e jovens acerca
das experiências que junto delas têm. Eis, pois, uma matéria que, futuramente, será de
incentivar a fim de, por um lado, dar-lhes a oportunidade de partilharem as suas ideias e
opiniões acerca do que é promovido para elas e, por outro, para melhor adequar a oferta
aos seus interesses.
Ainda assim, e embora sem informação acerca do n.º de crianças/jovens/famílias
abrangidas, podemos aqui notar a atividade da Biblioteca Municipal, que destaca a
secção de leitura infantojuvenil (para todas as idades, nomeadamente abaixo dos 3 anos)

16

Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela.
Em virtude da situação de pandemia, esteve temporariamente encerrada ao público, tendo reaberto a 3 de maio de
2021.
18 Note-se que muitas delas interromperam desde março de 2020 as suas atividades, nomeadamente com crianças e
jovens, por força dos constrangimentos impostos pela situação de pandemia atual.
17
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e a ludoteca (a partir dos 3 anos de idade) como os seus serviços especialmente
direcionados à infância e juventude. Além disso, desenvolve os seguintes projetos e
ações:

Projetos:
- “Ler+ Com Ciência”: projeto de leitura de histórias, contos, novelas, etc., relacionados
com a Ciência e realização de atividades práticas relacionadas – a partir dos 3 anos;
- “Hora do Conto”: leituras encenadas na biblioteca ou nos jardins de infância e escolas do
1.º ciclo – a partir dos 3 anos;
- “Oficinas Arquimedes”: oficinas de experiências científicas, sempre com uma
abordagem histórica prévia – a partir dos 6 anos;
- “Board Games Family”: tardes de sábado de jogos de tabuleiro em família, monitorizadas
por funcionários de biblioteca – para todas as idades.

Ações:
- “Concurso Nacional de Leitura”: concurso anual de promoção da leitura, que envolve
todos os agrupamentos e escolas do Concelho num concurso que tem uma festa final, com provas
de palco – a partir dos 6 anos;
- “Festival de poesia dita”: festival e concurso de poesia em que as crianças de todos os
níveis de ensino do Concelho têm acesso à capacitação para a expressão poética cénica e podem
participar na festa final, que apura três vencedores – a partir dos 3 anos;
- “Encontros com escritores, oficinas de escrita e ilustração”: Atividades de promoção
da leitura através de encontros com escritores e ilustradores – a partir dos 3 anos.

Também a Aliança Artesanal tem o projeto “Cultura para todos”, que abrange
crianças e jovens a partir dos 12 anos, idades às quais se dirigem também workshops
que desenvolve nas escolas, mantendo viva a cultura dos bordados dos lenços dos
namorados, típicos de Vila Verde. Já terão usufruído em cada uma destas iniciativas
cerca de 100 jovens.
Por outro lado, a inexistência de uma sala de espetáculos, com um programa
artístico, cinema, teatro e outras performances, é uma evidência que carece de reflexão,
sendo que, para muitos, o acesso a este tipo de eventos, em Vila Verde, se reduz a
espetáculos públicos gratuitos aquando de festas e romarias locais, como a Festa das
Colheitas ou do Santo António ou às produções que acontecem nas escolas ou através
das escolas.
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Ao nível de estruturas para atividade física e de lazer, existem diversos parques
infantis, embora não em todas as localidades e nem sempre acessíveis livremente19. Por
outro lado, o próprio território é de uma enorme riqueza em termos naturais, com a
possibilidade de serem feitos percursos pedestres por zonas de fauna e flora de relevo.
No entanto, os percursos existentes não estão particularmente pensados ou sinalizados
para crianças, aspeto que terá certamente grande potencial, considerando, por exemplo,
que há um grande incentivo na formação das crianças ao nível do ambiente. Como foi já
referido, a Câmara Municipal tem promovido diversos projetos na área do ambiente assim
como tem sido implementado também o Projeto Eco-escolas, que têm tido muita adesão,
pelo que, fomentar que as crianças e jovens do Concelho conheçam e se apropriem do
seu próprio território com todo o potencial natural que tem, será certamente um sucesso e
uma forma de também promover hábitos de vida saudáveis, com toda a atividade física
que nele podem desenvolver.
Há, pois, caminho a desbravar nestas áreas que poderá/deverá ser feito com a
colaboração das crianças e jovens de modo a que a oferta que venha a ser promovida vá
de facto ao encontro dos seus interesses e pensando no seu desenvolvimento e
potencial.

SWOT Síntese
ANÁLISE SWOT - As crianças e o Direito ao desenvolvimento
Forças

Ambiente
interno
Fatores
internos
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- elevado sucesso escolar
- elevada taxa de empregabilidade dos
jovens que concluem a sua formação na
EPATV
- articulação com recursos locais para
promover oportunidades de aprendizagens e
competências
- território natural muito rico (fauna e flora)
- grande investimento na educação
ambiental das crianças e jovens
- Município muito empenhado em projetos e
ações junto das crianças do pré-escolar e 1º
ciclo
- muitas crianças/jovens beneficiam de
algum escalão da ASE
- a quase totalidade das escolas com o Selo
Protetor
- escolas promotoras de atividade física
- grande investimento das escolas em
projetos de áreas e interesses diversos
- existência de diversas estruturas locais
ligadas às artes, ao desporto, ao lazer e à
cultura

Fraquezas
- alguma retenção e desistência escolar, em
rapazes, especialmente no ensino secundário
(cursos gerais/ científico-humanísticos)
- ausência de conhecimento acerca da
adequação e impacto das MSAI no
desenvolvimento e sucesso das crianças/jovens
- ausência de informação acerca das opções
parentais para dedicação a tempo inteiro aos
filhos nos primeiros anos de vida
- ausência de informação acerca da visão
parental acerca das estruturas de cuidados na 1ª
infância (creches e amas)
- desconhecimento acerca do tempo que
crianças/jovens passam em estruturas
formais/informais
- entidades locais não têm habitualmente
sistematizada a recolha de informação do
acesso/utilização dos seus serviços pelas
crianças/jovens nem da sua perspetiva dos
serviços/realizações prestados

A auscultação de pais e crianças/jovens deu nota disto mesmo, como se verá mais adiante.

33

Ambiente
externo
Fatores
externos
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Oportunidades

Ameaças

- pensar o potencial natural em função das
crianças/jovens/famílias
- Município empenhado pode pensar alargar
projetos e ações para crianças e jovens a
partir do 2º ciclo e diversificar temáticas
- escolas promotoras dos Direitos e
protetoras das crianças e jovens

- ausência de oportunidades nalgumas áreas de
interesse (dança, artes plásticas e outras)
- insuficiente cobertura de creches e distribuição
desigual no território
- dificuldades no acesso a informações da
Segurança Social
- inexistência de um programa permanente e
amplo de oferta de espetáculos

2.3. As crianças e o Direito à sobrevivência
O Direito à sobrevivência diz respeito à satisfação das necessidades biológicas
indispensáveis ao crescimento e desenvolvimento pessoal, tais como: alimentação,
alojamento e cuidados de saúde. A capacidade financeira de um agregado influencia
todas estas questões. E, regra geral, essa capacidade depende do trabalho e/ou apoios
financeiros diversos. A qualidade da parentalidade exercida estará também, em parte,
dependente das condições que a família consegue proporcionar/usufruir a este nível.
Trabalho e apoios sociais
De acordo com o quadro seguinte, os valores salariais auferidos nas diferentes
áreas profissionais em Vila Verde por trabalhadores por conta de outrem, estão quase na
sua totalidade bastante abaixo dos que se verificam nas restantes zonas consideradas,
em especial nalgumas delas, agravando-se esta disparidade quando se compara a
realidade vila-verdense à realidade nacional. O acesso das famílias - logo, das crianças e
jovens - a alguns bens/serviços que dependem da capacidade financeira das famílias,
poderá assim estar aqui diminuído, nomeadamente quando comparado territorialmente,
ainda que, em diferentes zonas, o custo de alguns bens e serviços seja também ele
diferenciado.
Tabela 24 - Ganho médio mensal dos trabalhadores (€) por conta de outrem em 2018, por sexo,
território e setor de atividade
Fonte: PorData, 2020
Agricultura,
Indústria,
produção
Local de
construção,
Indústrias
animal, caça,
Construção
Serviços
residência
energia e
transformadoras
silvicultura e
água
pesca
H
800
960,1
1010,9
813,6
1094,5
Portugal
M
707,8
822,3
800,3
908
906,9
H
884,9
896,9
933,6
782,7
997,4
Norte
M
713,2
757
744,9
878,4
849,7
H
676,6
860,7
908,2
783,3
927,8
Cávado
M
623
745,5
733,5
888,1
800
H
674,1
952,8
1021,6
865,5
989,5
Braga
M
614,4
837,8
818,9
952,3
824,2
H
675,8
717,7
738,6
704,9
795,9
Vila Verde
M
634,7
643
627,7
778,6
729,4

Se cruzarmos esta ideia com a realidade de uma família monoparental, o impacto
crescerá certamente, sobretudo se se tratar de uma família monoparental feminina. Como
pode verificar-se, com a exceção da área da construção, maioritariamente de população
masculina, em todas as áreas os homens têm um vencimento superior ao das mulheres.
Logo, as dificuldades que uma família com estas características terá de enfrentar são
potencialmente ainda mais elevadas, o que tem impacto na vida das crianças destes
contextos.
A carência económica pode ser apoiada ao nível da atribuição de apoios como:
rendimento social de inserção (RSI), abono de família, subsídio por assistência na
doença de descendentes menores ou deficientes, subsídio por assistência a filho. Não
obstante terem sido solicitados estes dados à Segurança Social, eles não chegaram a ser
facultados em tempo útil. Mais uma vez se verifica a pertinência de estabelecer uma
recolha de dados sistematizada nestas matérias.

35

Em Vila Verde, a Ação Social do Município é muito relevante a diversos níveis,
nomeada e diretamente ligada à infância. São de mencionar:
- a isenção do pagamento das refeições e prolongamento nos Jardins de Infância;
- a isenção do pagamento da frequência das aulas de natação para crianças e
jovens portadores de multideficiência;
- a integração de crianças e jovens em situação de carência económica e em
situação de risco em programas de férias nos períodos de férias escolares.
Outros apoios contribuem igual, ainda que indiretamente, para o seu bem-estar,
através, por exemplo do apoio à renda, o fornecimento de bens alimentares e de outros
bens. O Município tem ainda três projetos de apoio ao nível da saúde, com protocolos
estabelecidos com entidades privadas, que além de adultos, beneficiam também crianças
e jovens do Concelho. São eles:
- Projeto MediVida: protocolo estabelecido com Farmácias para pagamento de
medicação a famílias com carência económica;
- Projeto “ÍrisVida” (saúde visual): protocolo com óticas do conselho para consultas
de optometria e aquisição de óculos e lentes por famílias com carência
económica;
- Projeto “DentiVida” (saúde oral): protocolo com dentistas e ortodontistas para
consultas e tratamentos dentários de famílias carenciadas (no caso das crianças,
apenas se aplica quando a necessidade vai além do “Cheque dentista” concedido
a todas as crianças – por exemplo, para aparelhos ortodônticos).
Assim, procura-se colmatar necessidades básicas, em particular, dos que se
encontrem em situação de especial vulnerabilidade.
Quanto à situação de desemprego, que se agravou recentemente em virtude da
situação de pandemia COVID-19, em Vila Verde verificamos, por exemplo em junho de
2020, um aumento de cerca de 264 pessoas desempregadas, face ao mesmo mês do
ano anterior e que continua a aumentar observando os dados relativos a fevereiro de
2021, verificando-se ainda que continua a ser maior o número de mulheres
desempregadas do que o de homens. Esta realidade é semelhante em Braga, Concelho
vizinho, sede de distrito, onde muitos habitantes de Vila Verde trabalham.
Tabela 25 – Desemprego em Vila Verde e Braga em três momentos entre 2019 e 2021
Fonte: IEFP https://www.iefp.pt/estatisticas
Desemprego registado por Concelhos
Concelho
Junho de 2019
Junho de 2020
BRAGA
VILA VERDE

Fevereiro de 2021

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

2 494
411

3 501
657

5 995
1 068

3 148
500

4 465
832

7 613

3 222
549

4 575
878

7 797
1 427

1 332

Este agravamento da situação de emprego terá certamente impacto na vida das
crianças e jovens, que dela também dependem.
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Para colmatar a problemática do desemprego, Vila Verde conta com 2 GIP
(Gabinetes de Inserção Profissional – rede do IEFP) – um situado na sede do Concelho e
outro na freguesia da Vila de Prado -, situação atípica num Concelho destas dimensões,
mas que viu justificada a sua necessidade quando existia apenas um único destes
gabinetes. O CLDS 4G, projeto da Casa do Povo da Ribeira do Neiva, desenvolve
também ações no Concelho que têm por base o emprego, formação e qualificação.
Ainda em matéria de emprego, o Centro Comunitário de Prado, da Cruz Vermelha
Portuguesa, desenvolve o programa “InCorpora” (Fundação La Caixa), procurando a
inclusão socioprofissional de população em situação vulnerável – não exclusivamente
cigana. Fazendo, por um lado, um trabalho de prospeção de oportunidades de trabalho
no tecido empresarial local, e, por outro, o acompanhamento das pessoas integradas,
promove simultaneamente um maior nível de confiança nos empregadores e a inclusão
socioprofissional das pessoas. Integrado numa rede de 58 entidades a nível nacional,
este programa pode, inclusive, proporcionar oportunidades de mobilidade das pessoas,
mantendo um acompanhamento de proximidade, pela partilha e articulação
interinstitucional e interterritorial que o caracteriza.
Ainda que abarcando uma ínfima franja da população, será ainda de referir aqui
que Vila Verde acolhe atualmente um pequeno grupo de crianças e jovens refugiados,
não acompanhados, projeto da responsabilidade da Cruz Vermelha Portuguesa, sendo
que foi já estabelecido um protocolo com uma empresa da região (DST Group) que irá
promover a integração profissional de jovens entre os 16 e os 18 anos. O Centro
Comunitário de Prado, aliás, tem vindo a promover ao longo dos anos diversos projetos
que envolvem quer a formação quer a integração profissional nomeadamente de
cidadãos de etnia cigana, vulgarmente com grande dificuldade de inserção no mercado
de trabalho, tendo inclusive já sido desenvolvidos alguns negócios, ligados à agricultura,
à produção de doces e serviços de engomadoria.
Será, pois de afirmar que Vila Verde procura promover verdadeiras oportunidades
de emprego e formação, nomeadamente procurando combater a discriminação e
promovendo a inclusão social.

Saúde
Além dos serviços gerais uniformizados para toda a população portuguesa (sistema
nacional de vacinação, rastreios, consultas em idades específicas, etc.) e das várias
estruturas existentes no Concelho ao nível da saúde, já referidas anteriormente e que
cobrem todo o Concelho, importará referir aqui os serviços, projetos e ações que
abrangem especificamente crianças e jovens em Vila Verde. Assim, a UCC de Vila Verde
desenvolve20:

20

Não foram cedidos números exatos acerca do n.º de crianças, jovens, mães, famílias abrangidos pelos
diferentes serviços projetos ou ações, havendo apenas a indicação de que abrangem todo o Concelho de
Vila Verde.
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Serviços:
 Saúde Materna - Apoio a grávidas/seus companheiros, puérperas e recém-nascidos): Curso de preparação
para o nascimento; Curso de recuperação pós-parto; Curso de Massagem Infantil; Apoio no aleitamento
materno (crianças até 3 anos);
 Equipa de Saúde Escolar - Operacionalização dos seguintes Programas de Saúde: Saúde Escolar
(PNSE); Promoção da Saúde Oral (PNPSO); Infantil e Juvenil (PNSIJ); Intervenção Precoce na Infância;
Crianças e Jovens em Risco, Saúde Sexual e Reprodutiva; Prevenção de acidentes; Promoção da
Alimentação Saudável; Diabetes; Saúde Mental (PNSM) e Vacinação (dos 0 aos 18 anos);
 ECCI (Equipa de Cuidados Continuados e Integrados) - Equipa Multidisciplinar da RNCCI (Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados) que presta cuidados a pessoas em situação de dependência
funcional, doença terminal ou em processo de convalescença (dos 0 aos 18 anos);

Projetos:
 Rastreio Saúde Visual Infantil: executar Rastreio Saúde Visual Infantil (RSVI) inserido no Programa
Nacional Visão a todas as crianças de 2 e 4 anos;
 Unidade amiga dos bebés: observação da mamada dando a devida atenção à mãe e bebé; resolução de
problemas relacionados com a amamentação e referenciação ao médico, sempre que necessário.
Atendimento diário. Contacto precoce e diferenciado após alta hospitalar pós-parto (crianças até 3 anos);
 Massagem Infantil: a Massagem do Bebé é um conjunto de técnicas que privilegia o toque e que reforça a
importância do vínculo nos primeiros meses de vida do bebé (crianças até 3 anos);
 Projeto Saúde Oral Biblioteca Escolar (SOBE): executar a escovagem dos dentes em meio escolar com
a distribuição de kits de escovagem para crianças 3 e 6 anos; Bochechos Fluoretados a alunos do 1º ciclo
através da distribuição de flúor nas escolas;
 Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE): promover o conceito abrangente
de Sexualidade Humana e preconiza um modelo holístico para o desenvolvimento curricular em Educação
Sexual. Sessões de Educação para a saúde nas escolas (dos 0 aos 18 anos);
 Programa Alimentação Saudável em meio escolar (PASSE): promover a adoção de comportamentos
saudáveis e a criação de ambientes promotores da saúde, capacitando em alimentação saudável toda a
comunidade escolar (dos 0 aos 18 anos);
 Projeto Crescer a Brincar e Nino e Nina (parceria com associação PREVENIR): programa de
competências socio emocionais no pré-escolar e 1ª ano do 1ª ciclo no Agrupamento de Escolas de Vila
Verde (dos 3 aos 10 anos);
 Programa Escolhas – CIGA GIRO (articulação com Centro Comunitário de Prado): programa que visa
promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis (dos 0 aos 18
anos);
 Projeto MENA (Menores Estrangeiros não Acompanhados) em Articulação com a Cruz Vermelha de
Prado: vacinação de jovens incluídos no Projeto MENA e Vacinação dos profissionais da equipa de
acolhimento dos jovens MENA.

Ações:
 Semana Mundial do Aleitamento Materno: todos os anos, na primeira semana de outubro, a UCC
de Vila Verde comemora esta efeméride, tentando chamar a atenção para a importância do Aleitamento
Materno, sensibilizando as grávidas e a população em geral para as vantagens da amamentação
(população em geral);
 Sensibilização para dias comemorativos: anualmente desenvolvemos conjunto de ações articuladas
com os nossos parceiros para a sensibilização de temáticas, nomeadamente: dia mundial alimentação
(outubro), semana da inclusão (novembro); dia mundial saúde oral (março); prevenção do suicídio e dia
mundial da saúde mental (setembro e outubro), dia mundial da criança (junho); prevenção de maus tratos
(abril) (dos 0 aos 18 anos);
 Sessões de Educação para a saúde: temáticas assinaladas anualmente em parceria com as escolas e
parceiros da comunidade: alimentação saudável; primeiros socorros e suporte básico de Vida; higiene do
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sono e repouso; educação postural; comportamentos aditivos; prevenção da violência e promoção saúde
mental; métodos contracetivos e sexualidade (dos 3 aos 18 anos);
 Acompanhamento de crianças e suas famílias sinalizadas para CPCJ; NACJR; ELI: A equipa de saúde
escolar faz o acompanhamento destas crianças e famílias sempre que são referenciadas para a equipa
(dos 0 aos 18 anos);
 Acompanhamento de crianças sinalizadas com Necessidades Saúde Especiais (NSE): A equipa
saúde escolar faz o acompanhamento de crianças (desde que referenciadas para a equipa) que tenham
problemas de saúde física e mental que causem impacto na funcionalidade, produzam limitações
acentuadas em qualquer órgão ou sistema, impliquem irregularidade na frequência escolar e possam
comprometer o processo de aprendizagem (dos 0 aos 18 anos).

As crianças mais pequenas de Vila Verde - dos 0 aos 6 anos - contam ainda com
uma Equipa Local de Intervenção (ELI), disponibilizada pelo Sistema Nacional de
Intervenção Precoce na Infância, que dispõe de técnicos especializados que avaliam e
intervêm com um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na criança e na
família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito
da educação, da saúde e da ação social. Embora não disponhamos de dados
quantitativos da sua intervenção especificamente em Vila Verde, esta é uma mais valia
primordial, na medida em que a sua intervenção precoce, pode colmatar ou diminuir
problemas e dificuldades de ordem diversa nos primeiros anos de vida da criança, o que
poderá ter um impacto significativo acerca da sua adaptabilidade e domínio de
competências decisivas para a sua potencial autonomia e inclusão social.
O Concelho também conta com um Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco
(NACJR), através do ACES Gerês Cabreira - Serviço Nacional de Saúde. Este Núcleo é
constituído por uma equipa multidisciplinar (médica, enfermeiras, assistente social) que
reúne motivações e saberes sobre Maus Tratos em Crianças e Jovens. Apoia os
Profissionais de Saúde da Instituição, nas intervenções neste domínio, constituindo uma
interface na articulação e cooperação entre serviços e instituições. Abrange crianças e
jovens até aos 18 anos em situação de risco. Não estão disponíveis dados estatísticos ou
qualitativos relativos especificamente à sua intervenção, nomeadamente em Vila Verde.
No entanto, em 2019, este núcleo tinha um potencial de intervenção num universo de
17 998 utentes, população inscrita com idade inferior ou igual a 18 anos no agrupamento
de Centros do ACES21.
Será eventualmente de considerar na reformulação do PSL (Plano de Saúde Local)
do ACES Gerês Cabreira prever antecipadamente a definição e recolha de alguns dados
especificamente relacionados com a infância e juventude, que atualmente não estarão
previstos, assim como estratégias de auscultação das crianças e dos jovens acerca da
sua perceção dos serviços, projetos e ações da saúde, sugestões de melhoria e impacto
na sua qualidade de vida.
Em matéria de saúde, será ainda interessante fazer alguns apontamentos no que
respeita a comportamentos aditivos.

21

Este ACES abrange os Centros de Saúde de Amares, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Verde e Terras de
Bouro.
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Relativamente ao acompanhamento do SICAD a jovens de Vila Verde com
processos de contraordenação por consumo ou posse de drogas, os dados recentemente
fornecidos por aquela entidade dão-nos conta da contabilização de apenas dois jovens
com idades de 16/17 anos em 2020 e um, na mesma faixa etária, em 2021, sendo que
todos foram classificados como consumidores não toxicodependentes, de risco moderado
e uso indevido. A substância apreendida nos três casos foi liamba/canábis.
De acordo ainda com o SICAD (relatórios de 2019), a Zona Norte do País era a
que apresentava a prevalência mais baixa nos consumos de álcool ao longo da vida, mas
a que apresenta maior incidência de internamentos por consumos. É também uma das
zonas com maior número de diagnósticos de dependência do álcool. À semelhança do
resto do país, Vila Verde apresenta uma incidência maior nos homens do que nas
mulheres22.
Os relatórios do SICAD assinalam também o agravamento da mortalidade por
doenças atribuíveis ao álcool em 2016-18 e a mortalidade em acidentes de viação sob a
influência do álcool desde 2015 e reitera a necessidade de se priorizarem as ações
preventivas, que têm vindo a registar perdas de continuidade e de reforço.
Os dados de 2015 (SICAD) dão-nos conta de que, na CIM do Cávado, onde se
insere Vila Verde, e comparativamente aos restantes territórios da Zona Norte, a
realidade não é a mais preocupante nalgumas substâncias mas levanta alguma
preocupação noutras:
- na Zona Norte, é a CIM onde os adolescentes parecem consumir menos tabaco,
embora seja a dependência com maior prevalência a seguir ao consumo de álcool;
- em termos de consumo de álcool e embriaguez a CIM do Cávado situa-se nos
valores intermédios identificados – sendo este consumo o que apresenta maior
prevalência em todo o território nacional;
- ao nível do consumo de drogas ilícitas em geral, a CIM do Cávado é a que
apresenta dados mais elevados quando se questionam os consumos nos últimos 30 dias
e nos últimos 12 meses;
- em termos de consumo de tranquilizantes e sedativos, é a CIM que apresenta
menores taxas de prevalência de consumos ao longo da vida, juntamento com a CIM do
Alto Minho;
- ao nível de “jogo a dinheiro”, Cávado aparece com os números mais baixos
nalgumas tipologias desta dependência;
- em termos de utilização da Internet, o Cávado não se destaca por apresentar os
números nem mais elevados nem mais baixos, em nenhuma das categorias analisadas,
sendo claro que, em todo o continente, a utilização das redes sociais pelos adolescentes
ultrapassa claramente os 90%.

22

Especificamente de Vila Verde, em 2019 houve 29 novos utentes (26 homens e 3 mulheres) e 4 readmissões de
homens (nenhuma de mulheres) em tratamentos ao álcool, sendo que, ao longo do ano verificaram-se um total de 55
utentes neste tipo de tratamento (46 homens e 6 mulheres).
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Habitação
Em Vila Verde, grande parte da população reside em habitação própria ou
arrendada, sendo a habitação social muito residual.
A habitação em Vila Verde, ao nível das rendas, apresenta um custo inferior ao
verificado na sede de distrito e a nível nacional, o que seria de esperar, considerando que
se praticam salários também mais baixos.
Tabela 26 - Valor médio dos alojamentos familiares em 2019 (2º Semestre)
Fonte: INE, 2020
Valor mediano das rendas por m2 de
Valor mediano das vendas por
novos contratos de arrendamento de
Local de residência
m2 de alojamentos familiares
alojamentos familiares nos últimos
(€/m2)
12 meses (€)
Portugal

5,32

1054

Braga

5,26

914

Vila Verde

3,22

706

Ao nível de habitação social, o Concelho não dispõe de uma rede suficientemente
grande de oferta, havendo atualmente entre 20 a 30 pessoas/famílias em lista de espera.
Vila Verde23 tem 23 habitações sociais, 3 das quais estão de momento a ser
recuperadas. Em 2020 residiam 20 famílias nestas habitações, num total de 45 pessoas,
das quais 6 com menos de 18 anos. Ainda nesta matéria é de referir o Apoio ao
Arrendamento que em 2020, beneficiou 20 famílias, num total de 37 pessoas, das quais
10 são menores de 18 anos.
É ainda importante referir que o Município presta também apoio à recuperação
habitacional de famílias com carência económica.
Atualmente ao nível da cobertura da rede de saneamento e água da companhia,
embora continue em ritmo crescente, ainda persistem residências que não estão
devidamente servidas/equipadas. Em termos de eletricidade, a maioria das habitações
dispõe dela. É de referir que, no Concelho, grande parte das famílias/comunidades de
etnia cigana residem em habitações do tipo “barraca”, sem qualquer suporte legal,
serviço de eletricidade, água, saneamento, etc. Recorde-se que se trata de cerca de 270
pessoas, 129 das quais crianças e jovens. É claramente uma das fragilidades do território
que carece de intervenção.
Na atualidade fará ainda sentido observar nesta matéria as condições de acesso à
internet, sobretudo em tempos em que, quer a escola quer o trabalho, conheceram uma
nova realidade, sendo frequentemente e para muitos, feito a partir de casa. Assim,
quanto à cobertura de rede de dados, são diversos os locais do Concelho onde o acesso
à internet e mesmo de serviço telefónico por telemóvel, independentemente das
operadoras, é quase inexistente. Esta evidência trouxe desafios particulares a algumas
crianças e jovens durante o período de confinamento imposto pela situação de pandemia,
pois acompanhar a escola num formato digital era impossível para algumas delas, nas
23

Dados de 2020 – Ação Social do Município de Vila Verde.
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suas residências. Ainda assim, foram feitos esforços combinados entre escolas,
Município, juntas de freguesia, famílias e outros, no sentido de colmatar ou, pelo menos,
minimizar esta situação.

SWOT Síntese
ANÁLISE SWOT - As crianças e o Direito à sobrevivência
Forças

Ambiente
interno
Fatores
internos

- as minorias não são ignoradas
- Concelho bem servido ao nível da saúde
- saúde com projetos diversificados que
abarcam especificamente quer crianças e
jovens quer alguns aspetos da parentalidade
- crianças com fragilidades especiais têm
apoio especializado e individualizado da
saúde
- muitos projetos e ações do ACES local
- existência de diversas estruturas e projetos
de promoção de formação e integração
profissional
- ação social do Município reduz despesas
das famílias carenciadas
- Centro Comunitário de Prado com elevada
intervenção junto da população mais
vulnerável

Oportunidades

Ambiente
externo
Fatores
externos
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- custo do arrendamento habitacional
relativamente baixo
- Município poderá considerar aumentar o
orçamento para o apoio à renda
- custo do arrendamento habitacional
relativamente baixo, pode potenciar uma
melhor rentabilização do apoio à renda,
nomeadamente junto de população mais
vulnerável
- forte possibilidade de prevenção de
situações de doença infantojuvenil

Fraquezas
- rendimentos médios das famílias relativamente
baixos, sobretudo das mulheres
- ausência de informação detalhada acerca da
intervenção da saúde junto das crianças, jovens e
pais e o impacto dessa intervenção
- ausência de informação pormenorizada acerca
do comportamento aditivo dos jovens no
Concelho
- ausência de informação pormenorizada acerca
das práticas de saúde e bem-estar dos jovens de
Vila Verde

Ameaças
- desconhecimento da situação de subsídios e
abonos prestados pela segurança social
- Vila Verde terá uma situação algo preocupante
ao nível do consumo de drogas em geral e de
consumo de álcool e tabaco (considerando
situação da CIM Cávado), mas desconhece-se
dados específicos acerca das práticas dos jovens
do Concelho
- insuficiente cobertura de habitação social
- habitações muito precárias e sem água,
eletricidade e saneamento, sobretudo nalgumas
comunidades ciganas
- fraca cobertura de internet nalgumas localidades
do território

2.4. As crianças e o Direito à proteção
As questões de proteção competem a todos/as. Já vimos que as escolas locais têm
esta área muito presente, conquistando vários agrupamentos e escolas o Selo Protetor,
promovido pela CNPDPCJ.
A GNR tem promovido múltiplas ações de prevenção em diversas temáticas como
violência no namoro/doméstica, violência entre pares (Bullying e Cyberbullying) e
liberdade e segurança (Direitos e Deveres). As ações nestas duas últimas áreas dirigemse a toda a população escolar a partir do 1º ciclo e as ações relacionadas com violência
no namoro/doméstica são promovidas junto dos adolescentes e jovens nas escolas a
partir sensivelmente dos 12 anos.
Sendo a proteção uma matéria larga e intrinsecamente trabalhada pelas CPCJ,
entendeu-se aqui que fará sentido analisar também e detalhadamente o que nos mostra
a atividade da CPCJVV no âmbito especificamente das situações de crianças e jovens
em perigo (Processos de Promoção e Proteção – PPP) e na sua ação preventiva.
Em termos de análise da ação da CPCJVV optou-se por analisar os últimos 5 anos
– entre 2016 e 2020 inclusive.

Intervenção da CPCJVV em situações de perigo
Volume processual
Tabela 27 - Volume Processual - CPCJVV
Fonte: Aplicação de gestão Informática dos PPP nas CPCJ, 2021
Ano

2016

2017

2018

2019

2020

Total PPP's
trabalhados

265

222

233

222

232

Total Saídas

188

150

161

144

153

N.º PPP's em 31/12

77

72

72

78

79

Observando os dados relativos aos PPP (Tabela 27), verificamos que o volume
processual tem tido algumas oscilações ao longo dos últimos anos, mas situando-se
sempre acima dos 222 processos trabalhados anualmente – média dos últimos 5 anos foi
de 235/ano. Com uma média anual de 159 “saídas” de PPP (processos arquivados,
remetidos a Tribunal ou a outras CPCJ) a média de processos ativos - “em trabalho” rondará os 76, sendo certo que, ao longo de cada ano, há fases em que o número de
processos ativos é certamente superior a este, e noutras poderá ser inferior.
Ainda assim, se compararmos estes dados com o volume processual observado,
por exemplo, em 2013 e 2014, nota-se uma redução do n.º de PPP trabalhados,
considerando que, naqueles anos, o n.º de PPP trabalhados ultrapassou os 300.
Assim, poderá isto significar, por um lado, que as ECMIJ (entidades de primeira
linha) estão a desenvolver mais e melhor a sua intervenção protetora, reduzindo
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ligeiramente a necessidade de intervenção da CPCJ, e/ou que a prevenção promovida ao
longo dos anos está a dar alguns frutos.

Caracterização das crianças/jovens em acompanhamento
Tabela 28 - Crianças e jovens acompanhados por escalão etário e sexo, por ano
Fonte: Aplicação de gestão Informática dos PPP nas CPCJ, 2021
TOTAIS
ANO

SEXO
Masculino

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAIS

0 a 2 3 a 5 6 a 8 9 a 10 11 a 14 15 a 17 18 a 21 Desc. Masculino Feminino
8

16

16

14

43

36

15

2

Feminino

3

10

13

19

30

TOTAL

11

26

29

33

73

39

8

3

75

23

5

Masculino

10

18

18

14

36

31

6

2

Feminino

5

9

16

8

27

23

7

4

TOTAL

15

27

34

22

63

54

13

6

Masculino

15

9

18

12

38

35

11

1

Feminino
TOTAL

11

9

16

16

24

15

7

1

26

18

34

28

62

50

18

2

Masculino

17

12

16

10

41

43

7

0

Feminino

7

6

19

8

28

21

1

0

TOTAL

24

18

35

18

69

64

8

0

Masculino

16

9

14

17

31

33

10

2

Feminino

6

11

23

14

25

26

3

2

TOTAL

22

20

37

31

56

59

13

13

98

109

169

132

323

302

75

26

Total de crianças acompanhadas entre 2016 e 2020

150
125
275
135
99
234
139
99
238
146
90
236
132
110
251
702

523
1225

Como pode observar-se pela Tabela 28, o número de crianças acompanhadas pela
CPCJVV ao longo dos últimos 5 anos ronda uma média de 245 por ano24, sendo que,
após 3 anos consecutivos em que o número rondava a casa dos 236, 2020 revelou-se
um ano com um aumento deste número, fruto, eventualmente, de ter sido o ano em que a
situação de pandemia por COVID-19 trouxe desafios acrescidos, aumentando também o
número de crianças e jovens sinalizados por situação de perigo.
Verifica-se também que, invariavelmente, são sinalizadas mais crianças e jovens do
sexo masculino do que do sexo feminino, em praticamente todas as faixas etárias ao
longo dos diferentes anos. No cômputo geral, esta diferença aponta uma percentagem de
sinalizações de rapazes de cerca de mais 14,6% do que de raparigas. Será de nos
questionarmos se o género masculino poderá ser eventualmente um fator de risco e
porquê.

24

A aparente incongruência entre o n.º de crianças e jovens acompanhados e o n.º de PPP, poderá explicar-se por
vicissitudes da plataforma informática que não podemos esclarecer.

44

Na mesma Tabela também se verifica – e de novo invariavelmente – que a faixa
etária com maior prevalência de acompanhamento é entre os 11 e 14 anos, ainda que
muito próxima do que verifica na faixa entre os 15 e 17 anos. Haverá, pois, que investir
preventivamente nas faixas etárias anteriores, para contrariar esta tendência.
Principais entidades sinalizadoras
Tabela 29 - Entidades Sinalizadoras por Ano
Fonte: Aplicação de gestão Informática dos PPP nas CPCJ, 2021
ANO
ENTIDADES SINALIZADORAS

TOTAIS
2016

2017

2018

2019

2020

Atend. Serv. Segurança Social

0

0

0

1

0

1

Autarquia

2

0

0

0

1

3

Autoridade Policial

67

41

43

64

79

294

CPCJ

3

7

6

8

10

34

Estabelecimentos de Ensino

46

39

41

43

51

220

Estabelecimentos de Saúde

6

10

8

5

2

31

Familiares

5

0

10

7

2

24

IPSS

6

0

0

0

3

9

Mãe

12

14

7

10

10

53

Ministério Público

7

7

32

18

9

73

Pai

6

5

12

9

2

34

Pais

0

1

2

0

1

4

Projetos

0

1

0

1

0

2

Projetos Comunitários

0

2

2

2

0

6

Sem informação

25

17

29

21

42

134

Tribunal

1

6

0

1

2

10

Vizinhos e particulares

8

5

0

2

1

16

As entidades que mais sinalizam situações de perigo à CPCJVV são as autoridades
policiais e os estabelecimentos de ensino, sendo as sinalizações anónimas as que
surgem em terceiro lugar, e que, em 2020, praticamente duplicaram em relação aos anos
anteriores. A situação de confinamento pela situação de pandemia poderá ter aumentado
o alerta e a responsabilidade social das pessoas para prestarem atenção e sinalizarem
situações, ainda que mantendo a sensação de necessidade de tal ser feito
anonimamente. A pertinência de ser garantida esta possibilidade espelha-se aqui muito
bem.

Principais problemáticas sinalizadas e diagnosticadas
A CPCJVV recebe anualmente uma média de 214 sinalizações (média dos últimos
5 anos de acordo com dados da plataforma informática). Relativamente ao tipo de
situações de perigo sinalizadas, verifica-se que as mais prevalentes são, por ordem
decrescente, as situações em que as crianças/jovens são expostos/as a situações que
comprometem o seu bem estar ou desenvolvimento, as situações em que está em causa

45

o Direito à educação, seguidas daquelas em que a própria criança/jovem assume
comportamentos que a prejudicam e pelas situações de negligência.
Tabela 30 - Prevalência das principais problemáticas sinalizadas por ano
Fonte: Aplicação de gestão Informática dos PPP nas CPCJ, 2021
2016

2017

2018

2019

2020

>
PREVAL.

3º

4º

3º

3º

3º

3º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

NEG: Negligência

4º

3º

2º

4º

4º

4º

SPDE: Situações de perigo em que esteja
em causa o Direito à educação

2º

2º

4º

2º

2º

2º

ANO
CJACABED: A criança/jovem assume
comportamentos que afeta o seu bem-estar
e desenvolvimento sem que os pais se
oponham de forma adequada
ECPCBEDC: Exposição a comportamentos
que possam comprometer o bem-estar e
o desenvolvimento da criança

Se observarmos as situações diagnosticadas (Tabela 31), que por vezes se
desviam das situações sinalizadas, o panorama é ligeiramente diferente mas mantêm-se
as 4 principais problemáticas e por ordem semelhante à identificada nas situações
sinalizadas, continuando-se a destacar fortemente as situações de exposição a
comportamentos que podem comprometer o bem-estar e desenvolvimento da
criança/jovem.

Tabela 31 - Prevalência das principais problemáticas diagnosticadas por ano
Fonte: Aplicação de gestão Informática dos PPP nas CPCJ, 2021
2016

2017

2018

2019

2020

>
PREVAL.

3º

3º

3º

3º

4º

3º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

NEG: Negligência

2º

2º

2º

2º

3º

2º

SPDE: Situações de perigo em que esteja em causa o
Direito à educação

4º

4º

3º

3º

2º

3º

ANO
CJACABED: A criança/jovem assume comportamentos
que afeta o seu bem-estar e desenvolvimento sem que
os pais se oponham de forma adequada
ECPCBEDC: Exposição a comportamentos que possam
comprometer o bem-estar e o desenvolvimento da
criança

Quando se observa em mais pormenor esta tipologia de perigo (Tabela 32), há um
aspeto que ressalta da análise: a grande maioria das situações classificadas dentro desta
categoria, são, na verdade, situações de violência doméstica. Vejamos:
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Tabela 32 - Violência doméstica dentro da ECPCBEDC por ano (situações diagnosticadas)
Fonte: Aplicação de gestão Informática dos PPP nas CPCJ, 2021
2016

2017

2018

2019

2020

Totais

ECPCBEDC: Violência doméstica

ANO

29

36

33

37

39

174

Total ECPCBEDC

53

60

68

64

47

292

55%

60%

49%

58%

83%

60%

Percentagem

Ou seja, no cômputo dos últimos 5 anos, mais de metade (60%) das situações de
ECPCBEDC (Exposição a comportamentos), são de Violência Doméstica, tendo 2020
sido um ano em que esse destaque revelou uma clara amplificação (83%). “Violência
doméstica” poderia, assim, ser uma categoria por si só e manteria a liderança das
situações de perigo identificadas. Esta será, pois, uma das situações a priorizar ao nível
da prevenção e que deverá ser espelhada no desenho do PLPDPCJ. O Projeto “CHEGA
Mais”, da SOPRO, tem sido um parceiro fundamental nesta matéria em Vila Verde.
Curiosamente, há cerca de uma década atrás, a CPCJVV recebia muitas
sinalizações de exposição ao consumo de álcool, subcategoria que agora tem uma
representação muito menor.
Medidas de promoção e proteção aplicadas
As Comissões de Proteção, para a resolução das situações de perigo que lhe são
sinalizadas, aplicam medidas, que se traduzem em acordos, normalmente e
maioritariamente subscritos pelos pais/principais cuidadores, ou pelos familiares como
segunda hipótese, passando por outras medidas, até ao excecional acolhimento
residencial. Em termos de medidas aplicadas, a CPCJVV mantém ao longo dos anos a
medida de apoio junto dos pais – seja como medida provisória ou definitiva – como a que
mais aplica junto das crianças e jovens em acompanhamento, conseguindo-se assim,
que prevaleça a família e o meio natural da criança/jovem durante a vigência dos
compromissos que todos assumem para a superação da situação de perigo em que se
encontra. Esta tendência é visível ao longo dos anos e assemelha-se ao panorama
nacional.
Tabela 33 - Acordos por Medida (Provisória e Definitiva)
Fonte: Aplicação de gestão informática dos PPP nas CPCJ, 2021
ANO
MEDIDAS

2016
Prov.

Def.

2017
Subtotal

Prov.

Def.

2018
Subtotal

Prov.

Def.

2019
Subtotal

Prov.

Def.

2020
Subtotal

Prov.

Def.

Subtotal

TOTAIS

Acolhimento residencial

1

3

4

3

3

6

0

2

2

1

0

1

0

1

1

14

Apoio junto de outro
familiar

12

15

27

3

5

8

0

6

6

3

16

19

2

11

13

73

Apoio junto dos pais

47

80

127

20

91

111

27

103

130

25

100

125

23

83

106

599

Totais

158

125

138

145

120

686

A CPCJVV aplica anualmente uma média de cerca de 137 medidas de promoção e
proteção, sendo que, nos últimos 5 anos, 87,3% foram de apoio junto dos pais, cerca de
10% de apoio junto de outro familiar e apenas cerca de 2% de acolhimento residencial,
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verificando-se uma descida neste valor, sobretudo nos últimos 3 anos, em que a
percentagem foi apenas de cerca de 1%.
Não obstante serem apenas residualmente aplicadas respostas de acolhimento
residencial pela CPCJ, o mesmo não sucede quando se impõe o seguimento dos PPP
para o Tribunal: atualmente, o número de crianças/jovens em acolhimento residencial
será superior a uma dezena. Uma nota se impõe: não obstante a medida de acolhimento
familiar ser uma alternativa legislativa, que deverá ser priorizada quando há necessidade
de acolhimento, sobretudo nas crianças até aos 6 anos, em Vila Verde esta resposta tem
sido inexistente, pelo que será de apelar às entidades responsáveis, particularmente à
Segurança Social, pela agilização deste tipo de resposta, bem menos penosa quando se
tem de sair do seio familiar biológico.

Arquivamento de Processos
O arquivamento de processos – que inclui arquivamentos por já não subsistir
perigo, por não ele se confirmar, entre outros (situações que poderemos intitular de bemsucedidas) e arquivamentos por ausência ou retirada de consentimentos, incumprimento
de acordos de promoção e proteção, entre outros (que podemos classificar como sem
sucesso), em Vila Verde têm tido a seguinte evidência:
Tabela 34 - Processos não liminares, cessados/arquivados por ano e sucesso
Fonte: Aplicação de gestão informática dos PPP nas CPCJ, 2021
ANO

2016

2017

2018

2019

2020

Totais

Com sucesso (1)

71

51

51

55

91

319

Sem sucesso (2)

52

26

37

54

52

221

58%

66%

58%

50%

64%

59%

Percentagem de sucesso

(1) - A situação de perigo cessou ou foi ultrapassada, ou outro
(2) - A PPP foi remetido ao TFMB por incumprimento do APP, retirada de
consentimento/oposição, ausência de meios, entre outros

As principais razões da cessação de processos são de arquivamento por ter sido
ultrapassada a situação de perigo, o que orienta no sentido de que, efetivamente, a ação
que a CPCJ vai exercendo consegue atingir a capacidade protetiva que se pretende.
Ainda assim, há que notar um número significativo de PPP que são remetidos ao TFMB,
seja por ausência de consentimento para a intervenção, seja por incumprimento do
acordo de promoção e proteção estabelecido.
Assim, poder-se-á dizer que a intervenção da CPCJ se tem pautado por resultados
maioritariamente bem-sucedidos, ainda que a percentagem não seja global e
substancialmente elevada (59%).
Se por um lado a colaboração das crianças/jovens e famílias é um fator primordial
para este (in)sucesso, por outro os meios disponíveis – por vezes não correspondentes
às necessidades -, podem também ditar como ele se comporta. Não podemos também
esquecer que as situações que chegam à CPCJ, à partida, já tiveram – pelo menos
muitas delas – uma intervenção da primeira linha (escola, saúde, etc.), mas sem sucesso,
o que faz à partida prever dificuldades para o seu alcance na intervenção da CPCJ.
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Assim, apostar por um lado na prevenção e por outro na colaboração interinstitucional
serão certamente caminhos para melhorar o sucesso das intervenções.
De todo o modo, e genericamente, poderá afirmar-se que a CPCJVV consegue ter
uma intervenção francamente válida nas situações de perigo, junto das crianças e jovens
de Vila Verde.

Trabalho de Prevenção – a modalidade alargada da CPCJVV
Quanto a ações de prevenção, esta CPCJ, tem vindo a desenvolver ao longo dos
anos múltiplas ações das quais se destacam:
- ações de divulgação dos Direitos da Criança, por exemplo sessões nas escolas,
em todos os ciclos de ensino e oferta de um caderno com um direito da Convenção em
cada folha;
- ações de (in)formação, sobre diferentes temáticas junto de diferentes elementos
da comunidade (por exemplo, sobre os Direitos da Criança, sobre situações de perigo,
como identificá-las e sinalizar, junto da comunidade educativa, ações de sensibilização
para prevenção dos maus-tratos, divulgações diversas nas redes sociais, publicação
mensal num jornal local de um texto temático da responsabilidade de um membro da
CPCJVV, etc.);
- colaboração com entidades diversas sempre que solicitada, seja para
intervenções, orientação, apreciação e colaboração no desenvolvimento de projetos
locais com vista a promover o bem-estar e oportunidades de crianças e jovens;
- participação na organização de Congressos, palestras e outros eventos;
- programa de rádio versando temáticas diversas;
- acolhimento de estágios;
- participação no CLAS;
- formação a professores/educadores acerca do sistema de proteção, sobre como
detetar sinais indicativos de eventual situação de perigo e como sinalizar, etc..
A CPCJVV tem ainda levado a cabo exercícios de avaliação interna, com o objetivo
de ir melhorando práticas e a sua capacidade protetiva. Recentemente (2020),
desenvolveu um exercício de autodiagnóstico (seguindo uma proposta metodológica do
Projeto Adélia) que envolveu toda a equipa, e que se encontra relatado detalhadamente
num documento interno na CPCJ, em que se destacam diversos aspetos positivos a
manter e outros que se pretende melhorar.
Verifica-se, pois, que foram identificados uma série de constrangimentos que não
estão ao alcance direto da CPCJ de Vila Verde solucionar, mas dos quais a equipa deu já
conta à CNPDPCJ. Alguns derivam da própria lei, que, em Vila Verde, se verifica algo
desajustada à realidade local, tendo já sido proposta a criação de uma discussão destes
aspetos com a CNPDPCJ e outras CPCJ, podendo alargar-se ainda a discussão ao
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Ministério Público, de forma a que, em conjunto, se encontrem as melhores alternativas
para que tenhamos uma lei de proteção efetivamente exequível no seu todo. Há, pois, um
compromisso sério da equipa da CPCJVV no sentido de humildemente reconhecer
melhorias a conquistar e boas práticas a manter.

SWOT Síntese
ANÁLISE SWOT - As crianças e o Direito à proteção

Ambiente
interno
Fatores
internos

Ambiente
externo
Fatores
externos
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Forças

Fraquezas

- escolas protetoras
- em termos de n.º, não têm aumentado
significativamente as situações de crianças
e jovens em perigo
- bom trabalho das entidades de primeira
linha com competência em matéria de
infância e juventude
- possibilidade de sinalizar anonimamente
situações de crianças/jovens em perigo
- os pais são os principais agentes para a
remoção da situação de perigo das
crianças/jovens
- intervenção da modalidade restrita da
CPCJ é bastante bem sucedida
- “impraticabilidade da Lei” no que respeita à
inclusão de alguns membros
- GNR atua preventivamente junto de
crianças e jovens
- CPCJ tem práticas internas de
autoavaliação com ações definidas em
função dela
- há coisas que podem ser melhoradas na
ação da CPCJ por ela própria ou através do
Município ou outras entidades

- há mais meninos que meninas sinalizados com
situações de perigo
- os adolescentes e jovens são mais sinalizados
com situações de perigo
- elevada exposição a situações que podem
comprometer o bem-estar e o desenvolvimento
da criança/jovem
- elevadíssima exposição a violência doméstica
- moderado n.º de situações de negligência, em
que está em causa o Direito à educação, e em
que a criança/jovem assume comportamentos
que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento
sem que os pais se oponham de forma adequada

Oportunidades

Ameaças

- promover o desenvolvimento de
competências parentais
- convocar a ETR para discutir fragilidades,
tais como a pouca participação de alguns
membros, decorrentes da lei

- a situação de pandemia poderá ter aumentado o
n.º de crianças/jovens em perigo e a gravidade
destas situações
- a pandemia parece ter aumentado as situações
de exposição a violência doméstica
- ausência de famílias de acolhimento, para evitar
o acolhimento residencial, ainda que escasso
- há constrangimentos à ação da CPCJ que
dependem de desajustes da própria lei à
realidade local

2.5. As crianças e o Direito à participação
Ao nível do Direito à participação não existe um levantamento exaustivo das
práticas implementadas junto das crianças e jovens de Vila Verde em todas as
instituições, nos contextos formais e informais, familiar ou a nível de vida pública. No
entanto, temos alguns exemplos claros da promoção deste Direito, como são as
assembleias de escola, assembleias municipais de crianças e jovens (promovidas pela
CPCJ), o parlamentos dos jovens, os orçamentos participativos de escola, e,
recentemente, a promoção pelo Município para adesão das escolas a auscultações das
crianças e jovens promovidas pela UNICEF25. Além disso, a partir da análise dos
resultados de uma auscultação às instituições acerca dos seus serviços, projetos e ações
dirigidos a crianças e jovens (Tabela 35), verifica-se que este será um dos Direitos mais
prevalentes, ainda que não tenhamos um conhecimento do impacto dessa participação
nas práticas e decisões institucionais que vão sendo tomadas. Será certamente uma
matéria a contemplar cuidada e aprofundadamente no desenho do PLPPDCJ.
Tabela 35 – Áreas dos Direitos da Criança e idades abrangidas pelas entidades locais
Fonte: Recolha efetuada pela CPCJVV
Áreas abrangidas em termos de Direitos da Criança

Entidades
respondentes

Instituições ou
Serviços Públicos

Direito ao
Direito à
Desenvolvimento Sobrevivência

36

610

1012

1215

1517

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Associações e
Movimentos

Direito à
Direito à não
<3
Participação discriminação

X

X
Instituições
particulares

Direito à
Proteção

Idades mais abrangidas

X
X

X

X

X

X
X

X

X
12

6

8

10

5

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

11

10

10

9

Verifica-se também que esta realidade parece ser mais prevalente nas entidades e
serviços públicos do que nas particulares, mas esta questão necessitaria de maior
aprofundamento. Também se verifica que, em termos gerais, as instituições do Concelho
abrangem mais as idades entre os 6 e os 15 anos, podendo ser necessário refletir acerca
do significado desta evidência nas crianças mais novas e nas mais velhas. De todo o
modo, não é de ignorar que a participação das entidades locais na auscultação efetuada,
ficou bastante aquém do número total a quem foi proposta a participação nesta
auscultação (de 92 entidades, responderam apenas 13, sendo que uma delas enviou a

25

Recentemente a UNICEF promoveu uma consulta às crianças e jovens das escolas para o "Plano de Recuperação das
Aprendizagens" a elaborar em função do impacto da situação de pandemia nas aprendizagens escolares.
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Tabela referindo apenas não ter dados). Será, pois, de considerar a importância de
promoção de ações que sensibilizem estas entidades para a participação neste tipo de
auscultação, da sua própria organização, para a sistematização na recolha de dados e
para a pertinência da consideração dos diferentes Direitos da Criança – nomeadamente o
de participação – nas suas organizações.
Ainda em matéria do Direito à Participação será particularmente informativo o que
as próprias pessoas – em particular as crianças e jovens – dizem, como veremos mais
adiante, numa auscultação efetuada através da aplicação de inquéritos online.
SWOT Síntese
ANÁLISE SWOT - As crianças e o Direito à participação
Forças

Fraquezas

- crianças a partir dos 6 anos e jovens têm
oportunidades de participação

- a participação das crianças/jovens não é uma
prática regular, mas mais pontual

Oportunidades

Ameaças

- tornar sistemático este Direito, tendo em
vista o desenvolvimento da participação
cívica e ir tendo em consideração efetiva o
resultado dessa participação

- desconhecimento profundo das práticas de
participação das crianças/jovens
- as crianças até aos 6 anos e jovens mais
velhos são menos servidas/os por entidades do
Concelho; poderão ter menos oportunidades de
participação

Ambiente
interno
Fatores
internos

Ambiente
externo
Fatores
externos
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2.6. As crianças e o Direito à não discriminação
O Direito à Não Discriminação, traduz-se de forma transversal na concretização de
todos os Direitos, não sendo, por isso, tão fácil a identificação da sua implementação de
forma isolada.
Ainda de acordo com a análise da Tabela 35, quanto aos serviços, projetos e
ações, este será o Direito menos identificável. Ora, sendo certo que num estado de
Direito democrático, este será um princípio prevalente em todas as instituições, será mais
ilustrativo desta questão o que as próprias pessoas têm a dizer acerca do que vivem,
sentem e observam, o que será partilhado mais adiante.
Dentro desta temática, será de referir que Vila Verde irá em breve elaborar e
implementar um Plano Municipal Para a Igualdade de Género e Não Discriminação,
tendo já avançado com o projeto internacional Cávado+Igual que irá trabalhar as
questões da conciliação integradas num Programa Municipal para Conciliação. O
Município assinou também um novo Protocolo com a CIG que tem como objeto a
Igualdade e a Não Discriminação, que está alinhado com a Estratégia Nacional para a
Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 (ENIND) “Portugal+Igual”, e que terá a
duração de três anos.
Importa ainda referir a presença de alguns projetos no Concelho, nomeadamente:
- ChegaMais: resposta social da SOPRO–ONGD, no âmbito da
Prevenção/Intervenção no âmbito da Violência Doméstica e Violência de Género;
- Envolver: projeto da SOPRO–ONGD, que pretende dotar a região com
ferramentas e conhecimentos direcionados para o desenvolvimento das respostas
ausentes, proporcionando, dessa forma, uma melhor estrutura de serviços de
apoio e intervenção à população local;
- Ciga Giro 8G - visa promover a inclusão social de cerca de 200 participantes:
crianças, jovens e famílias, maioritariamente de etnia cigana;
- Mobiliza-te contra o Sexismo (projeto internacional) – visa promover o
conhecimento sobre a Recomendação do Conselho da Europa CM/Rec(2019)1 e
prevenir e combater o sexismo.
Num Concelho onde, à semelhança do resto do país, a violência doméstica tem
uma presença tão marcante, promover junto de todos - e em particular dos mais novos princípios e valores de igualdade e respeito, representa certamente um investimento na
prevenção desta problemática no futuro. Em articulação com entidades como a GNR, a
UMAR (Projeto Arthemis), a CIG e outras, temáticas como a violência no namoro e a
igualdade de oportunidades são familiares às crianças e jovens do Concelho. Não há, no
entanto, até à data, informação acerca do impacto que tais ações têm tido nas suas
representações sociais e seu reflexo nas interações sociais de crianças e jovens do
Concelho, algo a considerar futuramente.
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SWOT Síntese
ANÁLISE SWOT - As crianças e o Direito à não discriminação
Forças
Ambiente
interno
Fatores
internos

Ambiente
externo
Fatores
externos
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Fraquezas

- Projeto Ciga Giro – Centro Comunitário de - ausência de indicadores claros e objetivos para
Prado
identificação de não discriminação nas
- Projeto Chega Mais – SOPRO
instituições
- Ações de prevenção e informação
desenvolvidas por entidades diversas no
âmbito da igualdade e da não discriminação,
violência no namoro, violência doméstica, …

Oportunidades

Ameaças

- projetos a decorrer e outros previstos para
breve
- Concelho mais informado, mais inclusivo,
com igualdade de género, menos violento

- ausência de estudo do impacto das ações que
têm sido desenvolvidas nesta área, com vista a
perceber-se o que é necessário efetivamente
fazer/trabalhar, onde, com quem, como, quando

2.7. Parentalidade positiva e condições para o seu exercício
Nesta matéria, ouvir os pais é fundamental. No entanto, foram também
questionadas as entidades do Concelho em termos de ações para e com pais (ANEXO
VIII).
Dos 92 formulários enviados às entidades com competência em matéria de
infância e juventude do Concelho para recolha da informação solicitada, responderam 22
entidades, das quais mais de metade (54,5%) referiu não ter desenvolvido nos últimos 5
anos alguma(s) ação(ações) dirigida(s) a pais/parentalidade. Ou seja, não será uma
prática muito corrente.
Das entidades que afirmaram fazê-lo (Gráfico 1), o tipo de ações desenvolvidas
foram sobretudo, por ordem decrescente, ações de sensibilização, reuniões
informativas, festas/convívios. Grupos de pais, formação/cursos de parentalidade e
reuniões deliberativas, são ações menos comuns.
Gráfico 1 - Inquérito a entidades locais acerca de ações para e com pais

Quanto às temáticas abordadas nessas ações, o Gráfico 2 mostra a prevalência
apontada pelas entidades.
Gráfico 2 - Inquérito a entidades locais acerca de ações para e com pais
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As práticas parentais, a educação escolar e a saúde são as temáticas mais
prevalentes nas ações desenvolvidas, sendo o bullying, ciberbullying, educação sexual e
ética desportiva as menos referidas.
Quanto à existência de programas de parentalidade no Concelho, será de referir o
desenvolvimento de três edições do Programa “Viver a Adolescência em Família”, uma
parceria entre a CPCJ e a Escola Secundária. Este programa desenvolvia-se ao longo de
20 sessões grupais de pais e mães de adolescentes, com duas dinamizadoras. De
momento não está a ser implementado. Nas edições já realizadas, envolveu um total de
30 pais e mães de adolescentes.
Muito brevemente, e inserido no Projeto Adélia ao qual a CPCJ de Vila Verde
aderiu, o Concelho vai passar a contar também com a possibilidade de implementação
dos Programas de Parentalidade Positiva “Os Anos Incríveis” – dirigidos a pais de
crianças entre os 3 e os 8 anos de idade (possibilidade de formato grupal e individual) e
“Mais Família Mais Jovem”, dirigido a pais de adolescentes, entre os 10 e os 17 anos.
Embora o Concelho de Vila Verde não disponha de um CAFAP ou de um GAF, a
implementação deste Programas vai ser possível graças a um protocolo de colaboração
entre a CNPDPCJ e a entidade que os irá promover, o CSPA – Centro Social da
Paróquia de Arcozelo (Barcelos).
Assim, embora não pareça muito robusto o suporte parental ao nível institucional ao
longo dos últimos anos, o interesse e esforços desenvolvidos estão já a dar os seus
frutos, para benefício das famílias, e muito particularmente dos pais/mães e seus/suas
filhos/as.
Será ainda de refletir nesta matéria o seguinte: não obstante a família ser a célula
base da sociedade portuguesa, segundo a própria Constituição da República Portuguesa,
e ser intrínseca a ela a parentalidade, a verdade é que a sociedade civil não tem na sua
organização institucional nenhum órgão ou serviços públicos obrigatórios a ela dirigida.
Ou seja, em questões de saúde temos serviços públicos de saúde generalizados, em
questões de segurança também, em questões de educação igualmente, etc.. Mas em
questões de família e parentalidade não temos serviços públicos generalizados. Não
obstante alguns territórios contarem com serviços desta natureza assegurados por
algumas entidades (como CAFAP’s, GAF’s, etc.) para a comunidade em geral, eles não
são, de facto e regra geral, públicos e generalizados. Vila Verde não dispõe de valências
nesta área, que poderiam ser uma mais valia ao serviço de toda a comunidade e em prol
particularmente das crianças, jovens e famílias.
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SWOT Síntese
ANÁLISE SWOT - Parentalidade positiva e condições para o seu exercício

Ambiente
interno
Fatores
internos

Ambiente
externo
Fatores
externos

Forças

Fraquezas

- são desenvolvidas ações de envolvimento
dos pais, como ações de sensibilização,
reuniões informativas, festas/convívios
- são por vezes abordadas com os pais
temáticas como práticas parentais, a
educação escolar e a saúde

- ECMIJ não parecem investir muito em matéria
de parentalidade positiva (podem entender que
não é missão sua)
- são pouco frequentes ações para/com pais do
tipo grupos de pais, formação/cursos de
parentalidade e reuniões deliberativas
- são poucas vezes abordadas com os pais
temáticas como bullying, ciberbullying, educação
sexual e ética desportiva

Oportunidades
- programas de Parentalidade Positiva a
iniciar brevemente, disponíveis para todo o
Concelho

Ameaças
- inexistência de estruturas especializadas ao
serviço das famílias e da parentalidade
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PARTE II – O que dizem as pessoas
Como já referido anteriormente, este diagnóstico não faria qualquer sentido sem
serem ouvidas as pessoas, o que foi feito em dois formatos básicos: através da aplicação
de questionários anónimos online e através de sessões grupais, quer presenciais quer
em formato digital.

2.8.

Questionários

Para este diagnóstico local foram aplicados 4 questionários online, propostos pelo
Projeto Adélia (CNPDPCJ), dirigidos a:
- crianças dos 6 aos 12 anos (Anexo I);
- jovens dos 13 aos 18 anos (Anexo IV);
- famílias/pais (Anexo V);
- ECMIJ (Anexo VI).
Os questionários dirigidos a crianças e jovens foram aplicados através da
colaboração das escolas, respeitando as orientações do Projeto Adélia e as regras
estabelecidas pela DGE (ver Anexos II e III). Os questionários dirigidos a famílias/pais,
foram reencaminhados através das escolas, tendo alguns sido respondidos em formato
papel.
Os questionários dirigidos às entidades (ECMIJ) foram diretamente remetidos pela
CPCJ26.
A adesão por parte de todos/as foi bastante satisfatória, como pode verificar-se pela
Tabela 36 que se segue:
Tabela 36 - N.º e percentagem aproximada de questionários submetidos por ciclo de
ensino e por questionário
N.º máximo
N.º
previsto em função
%
Questionário
questionários
dos ciclos de
aproximada
submetidos
ensino/idades
Crianças 6 a 12 anos)
2364
185
8% (7,8%)
Jovens 13 a 18 anos)
2476
405
16% (16,3%)
Famílias/pais
ECMIJ

6700
92

440 (+1927)

7% (6,5%)

31

33% (32,6%)

TOTAL 1080

26

Se o timing o tivesse permitido, esta poderia ter sido uma tarefa levada a cabo diretamente pela Rede Social, na medida
em que as entidades com competência em matéria de infância e juventude pertencem à Rede e há a intenção de que elas
façam também parte do diagnóstico, da conceção do Plano Local e da sua execução.
27 Dos questionários respondidos em formato papel, 19 continham “irregularidades” não suportadas no formato digital,
como por exemplo dar mais que uma resposta a uma afirmação ou não dar nenhuma. Estes questionários foram, ainda
assim, considerados na análise no que foi possível.
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Assim, tivemos um total de 1080 questionários respondidos, sendo que, no que
respeita aos questionários dirigidos a crianças e jovens a percentagem entre rapazes e
raparigas respondentes (Gráficos 3 e 4) foi bastante equilibrada (47,6% de raparigas e
52,4% de rapazes no questionário dirigido a crianças; 51,9% de raparigas e 48,1% de
rapazes no questionário dirigido a jovens).
Gráfico 3 - Questionário dirigido às crianças - sexo

Gráfico 4 - Questionário dirigido aos jovens - sexo

Deixa-se ainda uma nota quanto às idades das crianças e jovens respondentes
que, no caso destes últimos (Gráfico 6), se distribuiu de forma bastante equitativa por
todas as idades entre os 13 e os 18 anos, mas no caso do questionário dirigido às
crianças (Gráfico 5), as de 12 anos representam 43,8% dos respondentes, ou seja, quase
metade.
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Gráfico 5 - Questionário dirigido às crianças - idades

Gráfico 6 - Questionário dirigido aos jovens - idades

Embora se compreenda que a tarefa de responder a um questionário online possa
ser mais fácil para crianças mais velhas, crianças mais novas são capazes de o fazer,
como verificamos pelas 27,5% de crianças do primeiro ciclo que responderam, incluindo
7,6% do 1º ano. As percentagens obtidas em termos de idades assemelham-se quando
observamos os anos de escolaridade (Gráfico 7), que correspondem maioritariamente
aos anos e níveis de ensino expectáveis para as idades previstas.
Gráfico 7 - Questionário dirigido às crianças
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2.8.1. Crianças, jovens e famílias/pais
Estes questionários têm áreas comuns ou que se correlacionam entre si, pelo que
se procurou fazer uma análise cruzada da informação, nomeadamente identificando
convergências e divergências nas respostas/perspetivas de uns/umas e de outros/as. O
ANEXO XVI apresenta a análise efetuada, quer às afirmações propostas no questionário
de forma fechada, quer às partilhas livres que o mesmo permitia no final de cada
temática28. Refira-se que foi feita uma seleção de afirmações representativas das ideias
transmitidas e citadas textualmente, sendo que a possibilidade de partilhar livremente
ideias acerca de cada temática nos questionários foi amplamente aproveitada por
todos/as.
Estes questionários abordam as seguintes temáticas:
- Brincadeira e lazer
- Participação e cidadania
- Segurança e proteção
- Saúde
- Educação
- Vida pessoal (crianças e jovens)/Conciliação entre a vida familiar e trabalho
(famílias/pais)

A partir das respostas aos questionários, e a fim de facilitar a organização das
ideias partilhadas para integração posterior na conceção do Plano VAI, foi construída
uma matriz SWOT por cada temática abordada nos questionários, que a seguir se
apresentam.

28

Para consulta dos resultados totais de cada questionário, ver ANEXOS XIII, XIV e XV.
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Brincadeira e Lazer
ANÁLISE SWOT – O que dizem as pessoas: brincadeira e lazer

Ambiente
interno
Fatores
internos

Ambiente
externo
Fatores
externos

Forças

Fraquezas

- há mais tempo de convívio em família
durante os fins-de-semana
- há acompanhamento e interação dos pais
nas atividades de lazer/brincadeira
- as crianças participam regularmente em
atividades ao ar livre
- há espaços públicos para a realização de
atividades lúdicas e desportivas
- regra geral, as crianças têm tempo para
brincar
- brincar é visto como algo bom e saudável,
quer para cada individuo quer para a
comunidade
- atividades mais físicas e atividades mais
ligadas às tecnologias são vistas como
brincadeira e lazer

- nem sempre os jovens têm tempo para lazer
- não há espaços de brincadeira e lazer em todo
o território
- o espaço natural do território não é devidamente
aproveitado para o lazer das crianças, jovens e
famílias
- os parques infantis existentes nem sempre têm
uma manutenção adequada

Oportunidades

Ameaças

- criar formas de auscultação adequadas às
diferentes idades e capacidades de
comunicação
- rever a ciclovia em função da sua
utilização por crianças
- pais têm vontade de ter mais tempo para
os filhos
- fazer um levantamento das freguesias que
não têm espaços de lazer, para que seja
uma medida a repensar/implementar pelas
juntas de freguesia
- aproveitar os espaços naturais, para
parques de lazer
- manutenção dos parques existentes
- a falta de tempo nos jovens para o lazer é
também uma questão das politicas
educativas, que o Município pode pressionar
superiormente

- os pais nem sempre têm tempo para as suas
crianças após do trabalho
- muitos trabalhos de casa impõem uma redução
do tempo de brincar; excessivo tempo de escola
- faltam estruturas de atividades ao ar livre para
adolescentes e jovens
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Participação e cidadania
ANÁLISE SWOT – O que dizem as pessoas: participação e cidadania
Forças

Ambiente
interno
Fatores
internos

- há uma conhecimento generalizado sobre
os Direitos da Criança junto dos jovens,
crianças e famílias/pais
- em geral há uma boa comunicação entre
pais e filhos
- é comum os pais questionarem as crianças
acerca de atividades a fazer em família
- as crianças são vulgarmente envolvidas
nas tarefas domésticas e com satisfação

Oportunidades

Ambiente
externo
Fatores
externos
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- crianças e jovens têm vontade de participar
mais em ações na comunidade, pelo que
seria pertinente a criação de assembleias
em todas as faixas etárias nas escolas do
Concelho, de forma sistemática.
- as assembleias de crianças em idades
muito precoces, a realizar de forma
sistemática, serão fundamentais para se que
deem os primeiros passos para o
desenvolvimento de uma cidadania plena,
ativa e participativa, com frutos em idades
mais avançadas
- aproveitamento, nas escolas, da área de
cidadania para o desenvolvimento destas
assembleias
- maior divulgação da existência do
Concelho Municipal de Jovens , para uma
maior participação destes

Fraquezas
- escola nem sempre ausculta os jovens acerca
do que há de bom na escola e o que é necessário
melhorar
- raramente os jovens se sentem chamados a dar
opinião em projetos ou atividades na Câmara
Municipal
- não é tão comum os pais questionarem os
jovens acerca de atividades a fazer em família
aos fins de semana
- falta de diversificação de áreas de interesse nas
atividades do Concelho
- “as aldeias estão esquecidas”, não têm oferta de
atividades

Ameaças
- desconhecimento da existência de um Conselho
Municipal de Jovens no Concelho
- há falta de integração dos jovens em projetos e
atividades da comunidade
- falta de informação acerca do que existe e em
que todos podem participar

Segurança e Proteção
ANÁLISE SWOT – O que dizem as pessoas: segurança e proteção
Forças

Ambiente
interno
Fatores
internos

Ambiente
externo
Fatores
externos

- regra geral, crianças sentem-se seguros na
escola e na rua
- há um sentimento geral de segurança no
Concelho
- em geral, há consciência dos riscos
existentes na internet

Fraquezas
- grande parte das crianças não são autónomos
nas deslocações para a escola a pé ou de
bicicleta
- nem sempre os jovens se sentem seguros na
rua (a pé ou de bicicleta)
- ainda persiste alguma legitimação da punição
física por parte dos pais

Oportunidades

Ameaças

- pais/família são vistos pelos filhos como
protetores
- mais adultos nos recreios da escola
poderiam aumentar a segurança
- em caso de necessidade, crianças e
jovens sabem com quem falar perante a
insegurança
- pais apontam necessidade de ações
preventivas na escola ao nível de drogas,
álcool, vida sexual e perigos da internet
- pais são os principais protetores e quando
falham, deve haver comunicação às
entidades competentes

- pais nem sempre sentem os seus filhos
seguros, nomeadamente nos transporte públicos
para a escola
- grande parte dos jovens sentem insegurança
nos transportes públicos para a escola
- por vezes, crianças/jovens têm experiências
menos positivas com outras na escola/fora da
escola
- há algum sentimento de insegurança por se ser
mulher
- nem todas as crianças/jovens veem os pais
como protetores
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Saúde
ANÁLISE SWOT – O que dizem as pessoas: saúde
Forças

Ambiente
interno
Fatores
internos

Ambiente
externo
Fatores
externos
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- regra geral há cumprimento do plano de
saúde infantil e de vacinação
- é comum a amamentação pelo menos até
aos 6 meses
- pais agilizam a procura de cuidados
médicos quando é necessário
- pais falam sobre hábitos para uma vida
saudável aos seus/suas filhos/as
- há consciência da pertinência de uma vida
saudável, que depende muito de boa
alimentação, prática de exercício físico e
rotinas de sono
- preocupação parental com alimentação
saudável
- refeições em família é uma prática corrente
- pais costumam compreender o que lhes é
dito por enfermeiros/as e médicos/as e
sentem-se à vontade para colocar questões

Fraquezas
- nem sempre as crianças entendem o que
enfermeiros/as e médicos/as lhes dizem nos
serviços de saúde
- nem sempre são aproveitados os cursos
existentes de preparação para o parto e pós-parto

Oportunidades

Ameaças

- família e comunidade são importantes
para a promoção de comportamentos
saudáveis
- necessidade de sensibilizar a comunidade
da saúde para um ajuste da linguagem ao
nível etário das crianças/jovens, …
- maior e melhor divulgação dos recursos da
saúde local (preparação pré e pós-parto,
atendimento a adolescentes, …), para
usufruto de toda a comunidade vilaverdense

- desconhecimento de serviço de atendimento
específico para adolescentes
- nem sempre a alimentação das crianças é
saudável
- divergentes perspetivas do SNS, em particular
perante a situação de pandemia
- pais com filhos com problemas de saúde, por
vezes sentem-se desesperados

Educação
ANÁLISE SWOT – O que dizem as pessoas: educação
Forças

Ambiente
interno
Fatores
internos

- há respeito pelas crianças/jovens com
incapacidades
- a escola divulga os Direitos da Criança
- professores/as tratam todos de igual forma
- pais apoiam na escola e conseguem pagar
os materiais escolares
- pais são, regra geral, bons educadores
- família alargada é também educadora e
por vezes um suporte importante (idade
creche e fora dos tempos letivos em idade
escolar)
- regra geral, as crianças gostam da escola
- pais das crianças bastante participativos
na escola
- a educação é valorizada
- a escola é vista como um potencial para
aprendizagens úteis e práticas do dia a dia,
embora não seja uma realidade atual

Oportunidades

Ambiente
externo
Fatores
externos

- “a escola devia dar mais voz aos alunos” o
que poderia ser resolvido com assembleias
de alunos, que trariam diversas vantagens
- seria bom turmas mais pequenas
- há ainda muito a fazer com as crianças
com necessidades especiais
- criar infra estruturas cobertas para o
inverno
- criação de uma “linha de apoio parental”
(nas escolas ou no Município) onde pais
possam apresentar sugestões, tirar dúvidas
sobre como agir, colaborar com a escola,
impor regras, controlar birras, etc., havendo
uma participação efetiva destes.

Fraquezas
- os recreios na escola nem sempre são
suficientes
- embora alguns (crianças/jovens) utilizem
bibliotecas existentes, nem todos o fazem
- pais não conhecem bem currículos
extraescolares (nomeadamente educação para a
saúde)
- horários escolares por vezes são desajustados
dos horários dos transportes
- as casas de banho nas escolas das crianças
nem sempre estão limpas
- limitações dos transportes escolares, muitas
vezes desajustados aos horários escolares de
cada crianças/jovem
- por vezes, professores gritam com os alunos

Ameaças
- matérias/ conteúdos programáticos oferecidos
pela escola nem sempre vai ao encontro dos
interesses das crianças/ jovens
- nem todos os jovens gostam da escola
- pais dos jovens menos participativos na escola
- o envolvimento dos pais vai diminuindo ao
longo dos ciclos escolares
- classe docente desmotivada e sem apoio
- crianças passam demasiado tempo na escola
- falta de pessoal auxiliar nas escolas

67

Vida pessoal/Conciliação entre a vida familiar e trabalho
ANÁLISE SWOT – O que dizem as pessoas: vida pessoal/conciliação entre a vida familiar e

trabalho
Forças

Ambiente
interno
Fatores
internos

- vida pessoal é maioritariamente boa e feliz
- quem precisou do sistema de proteção,
sentiu que os profissionais os informaram/
auscultaram, gostaram e isto ajudou a
melhorar a sua vida
- a maior parte das pessoas tem condições
mínimas na sua habitação

Oportunidades

Ambiente
externo
Fatores
externos
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- melhorar políticas de regulamentação e
organização dos horários laborais para as
famílias com crianças/jovens, para
promoção de ambientes familiares de
qualidade
- promover cursos de capacitação parental,
para apoio aos desafios que este papel
acarreta
- criação de gabinetes de apoio aos alunos
(crianças e jovens), com grande divulgação
e acessível a todos, tendo em vista as
ameaças auscultadas

Fraquezas
- alguns são marcados por vivências menos
positivas e dificuldades diversas
- por vezes pais gritam com os filhos
- pais manifestam muito a falta de tempo para
estarem com os filhos

Ameaças
- dificuldades em conciliar o horário laboral com
as responsabilidades familiares/escolares
- dificuldades acrescidas na gestão do tempo nas
famílias com mais filhos
- falta de políticas que promovam/garantam o
tempo de qualidade de vida em família, entre
pais e filhos

2.8.2. Entidades com competência em matéria de infância e juventude
Quanto a este questionário, ele aborda 5 grandes áreas e de seguida se expõe a
análise das respostas recebidas29. Este questionário é sobretudo uma autoanálise
institucional acerca da implementação da Convenção dos Direitos da Criança e traduz a
visão que cada entidade respondente tem de si própria, ao nível da implementação dos
Direitos da Criança.
Convenção dos Direitos da Criança. Na instituição, os princípios orientadores da
Convenção sobre os Direitos da Criança são implementados; a criança é reconhecida
como sujeito de Direitos; existem atividades regulares com as crianças dando-lhes a
conhecer os seus Direitos; e há produção de materiais informativos e disseminação de
informação sobre os Direitos das Crianças. Os profissionais têm formação sobre os
Direitos da Criança.
Participação das Crianças. Na instituição, existem materiais informativos sobre a
instituição, as suas regras e atividades desenvolvidas, acessíveis e adequadas às
crianças. As regras da instituição são elaboradas com a participação das crianças e estas
conhecem-nas. A maioria das atividades que se dirigem a crianças é pensada e
organizada por pessoas adultas, mas as crianças têm a possibilidade de dar a sua
opinião sobre as mesmas e também podem organizar e implementar atividades. A
instituição participa regularmente em iniciativas/projetos da responsabilidade de outras
entidades que promovem a participação da criança na vida da comunidade. As crianças
participam nos processos de tomada de decisão que lhes dizem respeito, são informadas
sobre a sua situação e sobre como decorrerão estes processos. As crianças têm
oportunidade de falar sobre a sua vida passada e sobre as suas expectativas de futuro e
as entrevistas/comunicações / conversas com estas são feitas em ambiente adequado
(por ex. no respeito da sua privacidade, proteção, idade ou outras necessidades). A
instituição tem mecanismos de avaliação da satisfação dos serviços dirigidos às crianças.
Princípio da Não-Discriminação. A instituição funciona no respeito pelo princípio
/Direito da não discriminação e apresenta condições que garantem o acesso a crianças
com deficiência e incapacidade. A instituição aciona medidas positivas/preventivas
dirigidas aos grupos mais vulneráveis a processos de exclusão social, promovem a
diversidade e a interculturalidade.
Trabalho com Famílias. A instituição promove regularmente ações que fomentam
o envolvimento da família na vida da organização e a abertura da comunidade envolvente
(ex. exercício da parentalidade positiva, competências/práticas parentais).
Politica de Proteção. A instituição tem uma Política de Proteção das Crianças e
Jovens, que é do conhecimento da equipa, e um Código de Conduta para profissionais,
voluntários e membros de órgãos sociais. A instituição garante um ambiente seguro para
as crianças/jovens, sendo que o recrutamento dos profissionais é feito de acordo com os
princípios de proteção das crianças/jovens e a promoção dos seus Direitos e há uma
verificação do historial destes. Há proteção dos dados pessoais das crianças/jovens e
famílias beneficiárias e há um procedimento de apresentação de denúncia/queixa
acessível.

29

Para consulta mais pormenorizada, ver ANEXO XVII.

69

ANÁLISE SWOT – O que dizem as pessoas: autodiagnóstico das ECMIJ
Forças
Ambiente
interno
Fatores
internos

- instituições autopercecionam-se como
implementando os Direitos da Criança
- instituições entendem que estão implementadas
institucionalmente políticas de proteção às crianças
- instituições autopercecionam-se como promovendo
a participação das crianças nas suas práticas
- instituições promovem regularmente ações que
fomentam o envolvimento da família na vida da
organização e a abertura da comunidade envolvente

Oportunidades
Ambiente
externo
Fatores
externos
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- promover formação junto das instituições acerca de
formas de promover a participação das crianças
- promover parcerias para implementação de práticas
de auscultação e participação

Fraquezas
- as atividades são regra geral
pensadas e organizadas por adultos

Ameaças
- as crianças e jovens por vezes não se
“identificam” com a atividades
realizadas por adultos, porque não
foram ouvidas e não manifestaram o
seu interesse

2.9.

Sessões grupais

Para auscultar as pessoas de uma forma mais informal e direta, foram promovidas
sessões grupais com o objetivo, por um lado, de as auscultar acerca da implementação já
existente dos Direitos da Criança em Vila Verde e, por outro, acerca de propostas para
que essa seja uma realidade.
Com algumas nuances particulares, considerando algumas especificidades de cada
grupo a auscultar (em particular das crianças que ainda não sabem ler – pré-escolar e 1º
ano – e das comunidades ciganas), foram realizadas diversas sessões, sendo que
algumas foram dinamizadas pela equipa responsável pelo diagnóstico local, e outras por
outros elementos, como professores e educadores nas escolas. Ao todo, foram
realizadas 25 sessões, 17 das quais com crianças e jovens, envolvendo ao todo cerca de
409 participantes, 345 das quais crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos.
A seguir apresenta-se o resultado destas sessões.

2.9.1. A perspetiva das crianças e jovens30
Para auscultar as crianças que frequentam o ensino pré-escolar e o 1º ano de
escolaridade (ANEXOS IX e XVIII), a CPCJ propôs aos agrupamentos de escolas do
Concelho uma atividade que tinha como principal objetivo “ouvir” a opinião destas
crianças acerca da sua perceção do Direito à brincadeira, do Direito à participação e da
sua segurança e proteção. Para tal, sugeriu-se que esta atividade fosse dinamizada
através do conto da “História do Mundo do Kiriquiqui” e após a audição da história, as
crianças eram convidadas a manifestar a sua opinião através do uso de três cartões:
verde (de acordo), amarelo (mais ou menos de acordo) e vermelho (nada de acordo).
Acerca do Direito à participação, a maioria das crianças manifestou gostar de dar
a sua opinião e consideram que tal acontece, sobretudo em casa e na escola. Não
obstante, algumas crianças também argumentaram que as decisões são apenas tarefas
dos adultos. Igualmente perceção positiva existe acerca da sua segurança e proteção.
No que toca ao Direito a brincar, as opiniões dividem-se quando questionados se
concordam que têm tempo para brincar como gostariam. Se por um lado existiram
crianças a verbalizar que brincam mais em casa com os familiares do que em espaços
exteriores, por outro lado, outras crianças manifestaram o desejo de que os seus pais
dispusessem de mais tempo (trabalhando menos, usando menos o telemóvel…) para
poderem brincar em conjunto. Quando questionados sobre o que acham que poderia ser
feito para haver mais sítios e tempo para brincar responderam que gostariam de ter mais
férias, ter mais campos de futebol, parques infantis e espaço de recreio, pois devido à
pandemia estão interditos.

30

Para consulta mais pormenorizada, ver ANEXOS XVIII a XXIV.
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Foi possível também observar que existe o (re)conhecimento dos Direitos das
Crianças, pois há este trabalho de divulgação quer pelas famílias, quer pela escola.

Para as crianças do 1º, 2º e 3º ciclo de ensino básico, ensino secundário,
incluindo o ensino profissional ciclo de escolaridade, o desafio proposto foi diferente.
Após a visualização de uma apresentação fundamentada na Convenção dos Direitos da
Criança (ANEXO X), propunha-se um debate sobre os aspetos que garantem, ou não, os
Direitos da Criança, e o que seria necessário manter, melhorar e/ou criar para garantir a
concretização desses Direitos. Em cada sessão foi feito o registo das partilhas efetuadas
(ANEXOS XIX a XXIII)
Refira-se que uma das turmas do 1º ciclo focou-se essencialmente nas crianças
ciganas e na falta de condições em que vivem, verbalizando inclusive que os adultos não
respeitam as crianças ciganas.
À semelhança da estratégia adotada para análise dos questionários, também aqui
se optou por fazer uma matriz SWOT integradora e organizadora das partilhas das
crianças e jovens.
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SWOT Síntese
ANÁLISE SWOT – O que dizem as crianças e jovens: o que já garante ou não os Direitos da

Criança e o que há que manter, melhorar e criar
Forças

Ambiente
interno
Fatores
internos

- as crianças mais pequenas gostam de dar
a sua opinião
- as crianças mais pequenas sentem que
participam, sentem-se seguras e protegidas
- as crianças mais pequenas também
ouvem falar dos Direitos da Criança
- há alguns espaços de lazer, escolas,
estruturas de saúde
- o Concelho está bem servido em termos
institucionais e de serviços públicos,
incluindo a CPCJ
- há muitos serviços e atividades de acesso
fácil e gratuito
- escuteiros e outros grupos na comunidade
- possibilidade de prática de diversos
desportos

Oportunidades

Ambiente
externo
Fatores
externos

- criação de atividades de lazer nas
interrupções letivas e férias escolares,
particularmente nestas últimas, nas
diversas freguesias
- mais ajuda para as famílias que
necessitam
- há que melhorar a rede de transportes
públicos;
- há que melhorar a informação disponível
sobre o que existe no Concelho para as
crianças;
- ouvir as pessoas de etnia cigana,
garantindo empregos e condições
habitacionais para estas
- criar uma escola para pais; criar
oportunidades de formação parental
- criar linha telefónica de memorização fácil,
exclusiva para crianças/jovens, o que
implica um serviço disponível na escola ou
outra entidade
- há que dar a conhecer o património
cultural do Município
- equipamentos desportivos do Concelho
podem ser melhorados
- aumentar a oferta de eventos culturais,
lúdicos e desportivos, nomeadamente nas
diferentes freguesias
- há que aumentar as oportunidades de
audição, participação e debate dos jovens,
valorizado a sua opinião, experiência e
visão das diversas temáticas
- manter os gabinetes de apoio a vítimas de
violência doméstica

Fraquezas
- nem sempre há tempo suficiente para brincar
- pais nem sempre têm tempo para as crianças
mais novas por causa do trabalho ou por
estarem no telemóvel
- alguns serviços e bens culturais ficam vedados
a algumas crianças/jovens/família por
dificuldades financeiras
- não existe um parque para desportos radicais
- a rede de transporte precisa de ser melhorada
(lotação excessiva em períodos letivos e serviços
muito limitados em períodos de pausas letivas)
- pouca oferta para atividades em família
- pouca divulgação da informação das atividades
e/ou eventos que existem para os jovens
- locais de recolha de lixo e ecopontos são
insuficientes

Ameaças
- nem sempre os adultos respeitam as crianças
ciganas
- falta de condições habitacionais (sobretudo nas
crianças ciganas)
- há pais que não sabem educar os filhos
- há pouca vigilância nas ruas
- má higiene nas casa de banho públicas
- há situações de violência doméstica e maus
tratos
- o acesso a habitações com condições
habitacionais básicas e sanitárias não é igual
para todos/as
- ausência de atividades durante as férias para
as crianças e jovens, a preços acessíveis
- o acesso a atividades e equipamentos não é
igual para todos, conforma a freguesia (desigual
distribuição geográfica)
- transportes escolares excessivamente lotados e
a carecer de melhoria de qualidade
- a pandemia trouxe diversas dificuldades
- nem todas as praias fluviais têm vigilância
- má cobertura da internet
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2.9.2. A perspetiva dos adultos: entidades e pais
À semelhança do desafio lançado aos jovens, lançou-se o mesmo à modalidade
alargada da CPCVV, às ECMIJ (entidades com competência em matéria de infância e
juventude) e a pais (incluindo pais de crianças e jovens com medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão), com o objetivo de colher também a opinião destes sobre a
garantia, ou não, dos Direitos das Crianças em Vila Verde (ANEXOS XXV a XXVIII).
Mais uma vez foi construída uma matriz SWOT a partir destas sessões com os
diversos adultos, que a seguir se apresenta.

SWOT Síntese
ANÁLISE SWOT – O que dizem dos adultos – entidades e pais: o que já garante ou não os Direitos

da Criança e o que há que manter, melhorar e criar

Ambiente
interno
Fatores
internos

Ambiente
externo
Fatores
externos
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Forças

Fraquezas

- boa divulgação dos Direitos da Criança
- Município com bons apoios sociais
- há alguma cobertura de associações recreativas e
desportivas
- Centro Comunitário de Prado, sobretudo no
trabalho junto da etnia cigana, mais vulnerável
- o Projeto CHEGA Mais, da SOPRO, no trabalho
com vítimas de violência doméstica
- psicólogos nas escolas
- bom parque escolar e oferta formativa
- entidades comprometidas na proteção das
crianças, nomeadamente a CPCJ
- existência de consultas de PLA (problemas ligados
ao álcool)
- há equipas multidisciplinares que são uma mais
valia
- escolas bem equipadas e com ação multifacetada
- espaços verdes do Concelho
- a Academia de Música
- boa articulação entre as instituições e projetos

- fraca rede de transportes
- dificuldades no exercício da parentalidade
- jovens perto dos 18 anos necessitam por vezes de
uma intervenção mais individualizada
- psicólogos insuficientes
- alguma ausência de competências parentais
- nem sempre se ouve as crianças no que lhes diz
respeito
- consumo de álcool enraizado nas famílias
- falta de associativismo juvenil
- falta de ofertas de atividades e de transportes
nalgumas freguesias nas férias escolares
- desconhecimento de programas sobre Direitos
Humanos, de Liderança Servidora e outros, em que as
crianças/jovens querem participar, mas não sabem
como.
- escola por vezes é insuficiente; necessidade de
recorrer a privados (apoio escolar e necessidades
especiais)
- escola sem tempo para ouvir os pais
- algumas estruturas de atividades desportivas e
lúdicas sem proteção adequada
- juntas de freguesia que não funcionam em
permanência e nem sempre sabem orientar em
matéria de atividades par as crianças
- nem todos conseguem aceder financeiramente à
Academia de Música

Oportunidades

Ameaças

- promover capacitação parental de forma
permanente e preventiva; criar respostas
específicas para tal até nas juntas de freguesia
- há que descentralizar as ofertas de campos de
férias e outras atividades, fazendo uma cobertura
do Concelho mais equitativa
- fomentar o empreendedorismo juvenil com o
objetivo de garantir que os jovens se mantenham no
Concelho
- melhorar as condições de emprego e trabalho
- reforçar as assembleias de crianças e jovens e
outras formas de as auscultar, de forma
sistemática/não pontualmente,
- promover uma maior participação dos jovens,
nomeadamente nas decisões da comunidade onde
vivem
- incentivar o associativismo entre os jovens e
aumentar o envolvimento das associações

- nem todas as famílias têm habitações com condições
dignas
- elevado n.º de alunos por turma
- estabelecimentos comerciais próximos das escolas
por vezes aliciam hábitos não saudáveis
-violência doméstica e maus tratos
- ausência de respostas ao nível dos comportamentos
aditivos nas dependências tecnológicas
- relativamente à etnia cigana, as más condições
habitacionais, a inexistência de infraestruturas dignas
com acesso a água potável, que têm repercussões a
vários níveis (saúde, escolar, social), que condicionam
o adequado desenvolvimento biopsicossocial das
crianças
- problema da habitação de várias comunidades
ciganas é de difícil resolução
- deficitária e desigual oferta cultural no território
- equipas multidisciplinares nas escolas por vezes com

desportivas do Concelho
- potenciar o voluntariado
- aumentar apoios (não apenas financeiros) às
famílias mais desfavorecidas para saírem do
processo de reprodução social e, simultaneamente,
conquistarem melhorias significativas nas suas
vidas
- diversificar a oferta cultural
- criar empréstimo local de bicicletas
- alternativas para as férias dos jovens (estes não
podem trabalhar, mas também não têm outras
atividades interessantes; poderia pensar-se numa
combinação de ambas); promover e rentabilizar o
voluntariado através de parecerias com as
associações

falta de recursos humanos
- escassos transportes públicos
- atividades para crianças concentradas no centro da
vila; distribuição/oferta desigual
- não há divulgação do que existe no Concelho para as
crianças e são poucas
- as crianças (e as infraestruturas a pensar nelas) não
têm sido consideradas prioridades políticas

2.9.3. A perspetiva das comunidades ciganas31
Devido à situação pandémica que o país e o mundo atravessam, optou-se, como já
referido anteriormente, por auscultar os pais das crianças e jovens residentes em Vila
Verde através de questionários disponibilizados para o efeito via online. Todavia, a
equipa também tinha presente as limitações deste método de recolha de informação.
Sabendo que no Concelho de Vila Verde residem cinco comunidades de etnia
cigana, revelava-se de extrema importância também a auscultação destas comunidades,
pelo que, seguindo todas as normas de segurança, se foi ao seu encontro. Ressalvar que
apesar de serem seis as comunidades, só foi possível auscultar quatro delas.
Assim, em colaboração com o Centro Comunitário de Prado da Delegação
Portuguesa da Cruz Vermelha de Braga e com a Presidente de Junta de Freguesia de
Gême, foram ouvidas as comunidades de Cabanelas (Regalde e Monte), Moure e Gême.
Previamente foi elaborado um guião de entrevista (ver ANEXO XI) com questões que
versavam temas como a brincadeira, cidadania e participação, segurança e proteção,
saúde, educação e qualidade de vida, na linha dos questionários online aplicados.
A COVID-19 foi uma das preocupações mais demonstradas pelos pais,
manifestando que conversam bastante com os filhos de forma a alertar para os cuidados
que devem ter. Apesar desta preocupação foi unânime o reconhecimento da importância
do brincar como elemento essencial ao desenvolvimento das crianças, fomentando essa
oportunidade, mas sem grande envolvimento por parte dos adultos. Assinalaram a falta
de parques infantis disponíveis à comunidade, afirmando que as crianças apenas
dispõem dessa possibilidade no parque escolar.
Ao nível escolar há um reconhecimento muito grande sobre a importância do
percurso escolar das crianças e jovens, essencialmente, com o objetivo de terem um
31

Para consulta mais pormenorizada, ver ANEXOS XXIX e XXX.
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futuro e percurso melhor. Os exemplos mais recorrentes relacionam-se com conseguirem
a carta de condução ou a possibilidade de terem um emprego, pese embora as
dificuldades associadas ao estigma. Além deste reconhecimento há um sentimento de
integração e pertença na escola, participando nas diversas atividades formais e informais,
por outro lado, simultaneamente experienciam situações de racismo por parte de alguns
agentes educativos. Foi possível também verificar que há uma valorização das opiniões
das crianças e jovens, auscultando-as sempre que os assuntos sejam do seu interesse,
remetendo, no entanto, as decisões para os adultos responsáveis.
De uma forma geral, todos se sentem seguros nos locais onde residem, mas a
assunto das condições habitacionais foi marcadamente evidenciado. Todas as
comunidades manifestaram a dificuldade a este nível: pela falta de salubridade, pela falta
de água e luz e pela dificuldade em alugar uma habitação (por serem elementos de etnia
cigana). Esta preocupação é evidenciada também nas questões de saúde, pelos
problemas que daí podem advir, mas também pela vergonha manifestada pelas crianças
e jovens ao residirem nestas condições. Há um sentimento comum de que estas
necessidades e dificuldade, ao nível da habitação, são frequentemente esquecidas pelas
entidades que, na opinião das comunidades, os poderia ajudar, apoiar e intervir.
Este sentimento é também partilhado pelos jovens adolescentes que frequentam o
Centro Comunitário de Prado (auscultação efetuada junto dos jovens que frequentam o
Projeto Latcho Drom). Estes afirmam que frequentemente são abordados com questões
semelhantes, mas que não surtem resultado, pois as suas situações mantêm-se iguais ao
longo do tempo.
Deste modo, e de forma consensual, o aspeto mais evidenciado por estas famílias
a ser melhorado em Vila Verde é o acesso à habitação com condições dignas de
habitabilidade, quer pelo apoio para a garantia de condições básicas como água e luz,
quer pelo apoio ou maior facilidade de alugarem habitações.
A seguir apresenta-se a matriz SWOT construída a partir destas partilhas.
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ANÁLISE SWOT – O que dizem as pessoas: a etnia cigana

Ambiente
interno
Fatores
internos

Ambiente
externo
Fatores
externos

Forças

Fraquezas

- brincar é reconhecido como muito
importante para as crianças
- grande reconhecimento sobre a
importância do percurso escolar das
crianças e jovens, essencialmente, com o
objetivo de terem um futuro e percurso
melhor (por exemplo, para terem carta de
condução ou conseguirem um emprego)
- há integração e pertença na escola,
participando os pais nas diversas atividades
formais e informais
- elevado sentimento de segurança
- a opinião das crianças e jovens é
valorizada
- crianças são ouvidas, adultos decidem

- adultos não se envolvem nas brincadeiras com as
crianças
- falta de parques infantis disponíveis à comunidade,
embora as crianças tenham acesso na escola

Oportunidades

Ameaças

- há que investir no acesso à habitação com
condições dignas de habitabilidade, quer
pelo apoio para a garantia de condições
básicas como água e luz, quer pelo apoio
ou maior facilidade de alugarem habitações
- investir na sensibilização da procura ativa
de emprego

- grande receio do vírus SARS-COV-2
- dificuldades de arranjar emprego por serem
ciganos/as
- por vezes experienciam situações de racismo por
parte de alguns agentes educativos
- graves problemas ao nível da habitação,
vulgarmente sem água, eletricidade e saneamento o
que também potencia problemas de saúde
- dificuldade para arrendar casa por serem
ciganos/as
- crianças e jovens têm vergonha das condições em
que vivem
- sentimento de serem esquecidos pelas entidades
que os podem ajudar nas questões da habitação
- sentimento de frustração no jovens porque lhes
perguntam frequentemente o que é preciso mudar
mas não veem acontecer as mudanças necessárias
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PARTE III - SÍNTESE GERAL

O diagnóstico realizado permitiu a caracterização da realidade infantojuvenil nas
suas diversas áreas, identificando-se, nomeadamente:
- o nível de acesso a cuidados de saúde e educação está generalizado e com boa
qualidade, não obstante persistirem alguns problemas, como o facto de as crianças
nem sempre compreenderem os que lhes é dito por professores e técnicos de
saúde, ou o facto de ser raro o usufruto de serviços como a frequência do curso de
preparação para o parto;
- em termos de condições e enquadramento familiar, as famílias enfrentam alguns
desafios, nomeadamente em termos das suas práticas parentais, e o suporte para
elas tem sido insuficiente;
- ao nível do ambiente, o Concelho tem projetos educativos de relevo em termos de
educação ambiental e um potencial natural enorme, mas que não tem sido
potenciado para as crianças/jovens/famílias, pelo menos de uma forma organizada
e pública. Há também algumas falhas sentidas pelas pessoas ao nível da recolha
de lixo e de disponibilização de ecopontos;
- ao nível da auscultação e participação das crianças há ainda necessidade de
melhorar práticas institucionais;
- em termos de espaços de diversão e cultura, não obstante a existência de alguns
parques infantis, as pessoas sentem falta de estruturas e eventos neste âmbito,
referindo também o desconhecimento do que existe/acontece;
- ao nível de sistemas de acessibilidade e mobilidade pedonal, em termos
arquitetónicos urbanísticos, o Concelho está bastante bem servido. Em termos de
mobilidade rodoviária, existe um problema ao nível dos transportes, que limita
sobretudo algumas freguesias mais isoladas;
- a maior parte das crianças ciganas não têm condições habitacionais dignas;
- não temos conhecimento pormenorizado acerca dos hábitos aditivos dos jovens
do Concelho;
- a violência doméstica é uma realidade muito presente com impacto em muitas
crianças e jovens.
Assim, temos um Concelho que é já bastante protetor das crianças/jovens e
promotor dos seus Direitos, mas onde há ainda muito por fazer. Fará, pois, sentido
sistematizarmos a informação recolhida, identificando os principais desafios, problemas,
recursos e potencialidades, com vista ao desenho do Plano Local.
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DESAFIOS
Se a recolha de informação quantitativa, como dados estatísticos disponíveis online
ou articulados institucionalmente via internet, é de relativa facilidade conseguir-se, desde
que recolhidos previamente, o mesmo não será de dizer quanto a recolher informação de
natureza qualitativa, em que a auscultação presencial de pessoas era a prática mais
corrente. Houve, pois, a necessidade de serem ajustadas estratégias e reajustadas as
expectativas do que nos propúnhamos fazer, na certeza de que, procurando sempre
desenvolver um trabalho sério e o mais real que a própria realidade nos permitia
atualmente fazer, conseguiríamos reunir condições mínimas para desenhar um plano
estratégico que faça sentido para a promoção e proteção dos Direitos das
crianças/jovens.
Conseguir o envolvimento das escolas e dos pais em tempos tão atípicos e de
forma não presencial foi igualmente um desafio. O domínio das novas tecnologias,
particularmente dos mecanismos de comunicação à distância e teleconferência limitaram
um pouco a capacidade de auscultarmos “todos”, mas assumimos humildemente fazer o
que fosse possível nas circunstâncias do momento.
Um outro desafio foi/é, sem dúvida, a organização e interpretação de toda a
informação recolhida. O trabalho de equipa, a divisão de tarefas, a análise
compartimentada da informação através da utilização da matriz SWOT para leituras
compartimentadas, foram estratégias facilitadoras de todo o processo.
Mas mais do que estes, importarão os desafios sentidos no diagnóstico efetuado.
Falamos de um Concelho que tem vindo a ver alguma redução da população,
nomeadamente nas camadas mais novas, onde, apesar de múltiplas estruturas, serviços
e instituições, persiste algum desemprego, baixos salários, insuficiência de transportes,
desigualdade na distribuição geográfica de acesso à cultura e de cobertura de internet,
comunidade cigana com sentimentos de discriminação e sem condições adequadas de
habitação, violência doméstica, alguma falta de competências parentais e ausência de
serviços especializados ao serviço da parentalidade, ausência de recolha de informação
de forma sistemática relativa aos Direitos da Criança, nomeadamente da sua auscultação
e participação em assuntos e serviços que lhe dizem respeito ou da sua consideração
nas tomadas de decisão.
Por outro lado, falamos de um Concelho onde crianças, jovens e pais têm vontade
de participar, de serem ouvidos/as, onde os desafios interculturais quase se
circunscrevem à inclusão das comunidades ciganas; um Concelho onde existem
estruturas de trabalho, quer com pessoas em especial vulnerabilidade social, quer com
pessoas vítimas de violência doméstica, quer com pessoas com carência económica ou
fragilidades ao nível da saúde. É um Concelho onde as escolas procuram ser protetoras
e inclusivas, mas onde as crianças/jovens e pais carecem de espaços para serem
ouvidas da forma que sentem ser necessária, poderem tomar parte em decisões, onde
possam contar com recreios bem supervisionados e seguros, onde os pais encontrem
suporte para o desafio que é o exercício da parentalidade em si.
Falamos de um Concelho com uma enorme riqueza natural, com um potencial que
poderá ser explorado tendo por parceiros os cidadãos, nomeadamente os mais novos.
Um Concelho onde, apesar de existirem alguns espaços para atividade física ao ar livre
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para crianças, a sua distribuição no Concelho não é equitativa e nem sempre se
encontram acessíveis ou reúnem as melhores condições de segurança. Um Concelho
onde os jovens falam de falta de espaços e oferta de atividades a eles direcionada,
considerando os seus interesses e motivações, onde o seu potencial de participação
cívica seja aproveitado. Um Concelho onde as famílias não sentem que tenham sido uma
prioridade nas políticas implementadas – elas e as suas crianças e jovens. Mas também
um Concelho onde a articulação interinstitucional é muito bem conseguida e entidades
como o Município e a CPCJ são vistas como elementos com uma ação importante e
válida, onde já muito é feito – e bom! – mas onde há espaço para se fazer mais e melhor;
e nomeadamente onde é urgente que se comece a avaliar o impacto do que é feito, de
forma a ajustar adequadamente o que deve, efetivamente, ser feito, quando, como, onde
e com quem.
PROBLEMAS
Há, no entanto, que ter consciência de alguns problemas que poderão dificultar a
melhoria ou criação das condições que possam considerar-se necessárias para a
garantia da qualidade de vida dos cidadãos, em particular do melhor interesse das
crianças e a concretização dos seus Direitos.
Não obstante as múltiplas melhorias que se têm observado no Concelho já ao longo
de vários anos, e em particular nas últimas duas décadas – ao nível da requalificação do
parque escolar, criação de apoios ao nível da habitação, melhoria da cobertura do serviço
de água e saneamento básico, melhorias nos acessos (estradas, caminhos, acessos para
mobilidade reduzida, etc.), serviços e projetos especializados, etc. – continuam a persistir
algumas situações que aparentam difícil resolução. Entre elas:
- a população está a reduzir e a envelhecer, o que vai comprometendo a
sobrevivência da própria comunidade;
- o problema das habitações tipo “barraca”, nomeadamente de algumas
comunidades ciganas instaladas em certas localidades do Concelho há décadas, onde
residem cerca de 130 crianças e jovens, sem condições básicas como água, eletricidade
ou saneamento, não é de fácil resolução: os terrenos onde estão instaladas não
pertencem aos habitantes; conseguir uma habitação arrendada é praticamente
impossível “por serem ciganos” (persiste uma imagem negativa e de falta de confiança na
honestidade e cumprimento de obrigações por parte de cidadãos de etnia cigana); alguns
membros resistem a uma eventual mudança de residência; não tem havido um
compromisso político eficiente e investimento legal e financeiro para alteração da
situação32. Certo é que temos crianças que não podem ter a experiência social de levar
amigos (não ciganos) a casa, por não lhes poder providenciar, por exemplo, uma casa de
banho em caso de necessidade, ou que sentem vergonha da sua habitação, como
ouvimos relatado por mães;

32

Há poucos anos foram colocados numa das comunidades uns contentores/balneários com vista a criar a oportunidade
de a comunidade usufruir de instalações sanitárias para as necessidades básicas de higiene. No entanto, não foi
salvaguardado o serviço de água nem de saneamento, pelo que se mantém a situação. Os habitantes manifestam revolta
pela situação, mostrando disponibilidade para serem encontradas soluções, como a aquisição de depósitos de água, a
serem pagos pelos núcleos familiares. Ainda assim, a opção por poderem usufruir de uma habitação que inclua de forma
privada esse tipo de instalação seria preferencial para a maior parte dos habitantes.

80

- o problema dos serviços de transportes públicos, que se agrava nos períodos de
férias escolares, é também de difícil resolução: a grande área geográfica do Concelho e
dispersão da população, não justificará financeiramente, do ponto de vista das empresas
transportadoras, um alargamento da oferta em termos de horários ou rotas. Por outro
lado, verifica-se que, em tempos letivos, há autocarros que ultrapassam largamente a sua
lotação, podendo mesmo ser posta em causa a segurança dos utentes –
maioritariamente crianças e jovens nas deslocações para/da escola – em determinadas
horas, e outros que seguem quase vazios. Ou seja, parece haver um desfasamento entre
a necessidade e a procura em diferentes momentos do dia e da semana, claramente
influenciados também pelos horários escolares de uns e outros. Todavia, esta situação
cria ainda uma outra problemática: há crianças/jovens que passam muito mais tempo na
escola do que seria necessário, em função dos horários dos autocarros, desfasados dos
seus horários escolares individuais. Não será fácil articular os constrangimentos de uns e
de outros, mas fará sentido discutir este assunto de forma profunda, analisá-lo em
pormenor, com as crianças/jovens/famílias, e tentar encontrar soluções;
- o elevado n.º de alunos por turma prejudica as aprendizagens, a gestão
comportamental individual e de grupo e a capacidade dos docentes fazerem um
acompanhamento mais individualizado a cada aluno/a. As diretivas do Ministério da
Educação são muito rígidas quanto a esta matéria, mas a pandemia veio mostrar que é
possível reajustar esse número para benefício de todos33. Uma discussão coletiva, com
escolas (dirigentes, docentes e outros), crianças/jovens/famílias, responsáveis políticos
locais e eventualmente elementos-chave deste Ministério, poderia trazer a oportunidade
de experiências piloto, bem monitorizadas, com vista a equacionar-se alterações de
fundo que, a longo prazo, poderiam trazer enormes benefícios, até ao nível financeiro, em
função de um acréscimo de investimento atual a fazer, por exemplo, com contratação de
mais professores;
- são muitas as crianças que não percebem algo quando um/a professor/a está a
explicar, e parece ser relativamente comum que gritem, quer com os alunos/as crianças
quer com jovens. Há necessidade de sensibilização de alguns docentes, pois se a alguns
não causa perturbação, incomoda outros e é facilmente evitável;
- a violência doméstica é uma realidade transversal a todo o país e que em Vila
Verde é igualmente um problema real cuja resolução passará muito pela prevenção, pelo
que não será de esperar melhorias drásticas a curto prazo. Se o fenómeno é por si só
complexo até pela interseccionalidade que o caracteriza, numa comunidade ainda muito
tradicionalista, onde o domínio masculino impera, até por permissão – se não mesmo, por
vezes, convicção – de muitas mulheres, onde ainda prevalece muito a ideia de que a
violência intrafamiliar não diz respeito aos demais, e “pequenos atos de violência” são
tolerados como se não se tratasse, de facto, de violência, reduzir ou anular o fenómeno
passará por uma mudança de mentalidades, processo por si só naturalmente lento. Ainda
assim, as crianças e os jovens poderão ser a esperança da mudança se for feito com
eles um trabalho de valorização de princípios como o respeito e a igualdade. O desafio,
33

Recorde-se que no final do ano letivo de 2019/2020, foram retomadas as aulas presenciais para os/as alunos/as que
iriam ter exames nacionais, reorganizando turmas, de forma a não serem ultrapassados cerca de 15 elementos. Seria
interessante estudar-se quer as aprendizagens conseguidas nesse contexto, quer como foi a realidade das turmas ao nível
de comportamento.
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porém, será enorme, e o problema não desaparecerá, por certo, tão breve quanto
desejável;
- há que pensar antecipadamente em formas de prevenir e/ou intervir nas situações
em que está em causa o Direito à Educação, sobretudo junto dos rapazes e antes dos
12-14 anos, idades a partir de quando se observa mais este problema;
- a impossibilidade de, em tempo útil, envolver a Rede Social de um modo mais
formal e intenso na elaboração do diagnóstico, por circunstâncias, constrangimentos e
dinâmicas da própria Rede relacionada com a situação pandémica, dificultou a pretensão
de o Plano a desenhar ser mais amplamente participado e apropriado por todos;
- a ausência de um sistema estruturado de recolha e tratamento de informação
acerca da realidade infantojuvenil e de alguns parâmetros em particular (por exemplo,
acerca da realidade local em termos de monoparentalidade, que tem implicações da vida
das crianças e jovens), alimentado pela informação de entidades públicas e privadas que
valorizem e antecipem a pertinência de informação relativa às crianças e jovens e suas
perspetivas acerca dos serviços de que usufruem, limita uma análise da qualidade
desses serviços em termos de Direitos da Criança. A participação das crianças/jovens
acontece de forma pontual, pouco estruturada e a sua integração em decisões não é
clara;
- a ausência de informação quantitativa por parte da segurança social, muito
pertinente para melhor conhecermos e compreendermos a realidade local em termos de
proteção social, é um problema recorrente, mas que poderá ter sido dificultado pelas
inúmeras solicitações e simultaneamente limitações da realidade pandémica. Há, pois,
que, em parceria, encontrar mecanismos de, futuramente, ser antecipada esta matéria e
recolhida atempadamente a informação necessária à caracterização do território no
âmbito da ação daquele instituto.

RECURSOS
Não obstante os desafios e problemas percecionados através do presente
diagnóstico, o Concelho de Vila Verde reúne uma série de recursos com os quais será
possível desenvolver práticas e implementar medidas que consolidem melhor qualidade
de vida para crianças e jovens – e consequentemente as suas famílias e toda a
população em geral. A elaboração de um Plano Local com vista à promoção e proteção
dos Direitos das crianças/jovens terá, pois, necessariamente em consideração tais
recursos e as articulações possíveis entre eles, algumas das quais já recorrentes.
Assim, foram identificados de forma mais premente os seguintes recursos:
- a Câmara Municipal, órgão político e administrativo com maior poder na tomada
de decisões, quer em termos de orçamento quer em termos de projetos municipais que
tem desenvolvido e apoio a outros e a entidades com ação junto da comunidade, sendo
também aquela que reúne a maior diversidade de serviços que afetam de alguma forma a
qualidade de vida das pessoas;
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- a CPCJ, reconhecida pela sua intervenção, pertinente e com sucesso, ao nível da
proteção das crianças/jovens e da promoção dos seus Direitos;
- o Centro Comunitário de Prado, da Cruz Vermelha Portuguesa, que trabalha pela
inclusão social, desenvolvendo ações diversas junto de populações mais vulneráveis, em
particular de etnia cigana (Projeto Ciga Giro E8G, junto de crianças e jovens, o Projeto
InCorpora, direcionado para a inclusão socioprofissional de população vulnerável, o
Projeto Latcho Drom 34, e vários outros);
- o projeto CHEGAMais, da SOPRO, que trabalha com vítimas de violência
doméstica e também na prevenção do fenómeno;
- as escolas (agrupamentos e escolas não agrupadas) que se mostram
empenhadas, atentas às diferentes necessidades das crianças/jovens, que procuram
promover uma diversidade de oportunidades e experiências em várias áreas através de
múltiplos projetos; que procuram ser escolas protetoras, inclusivas, conseguindo elevado
sucesso escolar;
- a GNR que mantém uma ação muito bem planeada junto das crianças e jovens
dos diferentes ciclos de ensino e versando temáticas diversas na área da segurança e
proteção;
- a saúde tem uma cobertura alargada e diversificada, desenvolvendo projetos
interessantes enquadráveis nos Direitos da Criança e na promoção da parentalidade
positiva;
- o Concelho conta com diversas estruturas direcionadas à empregabilidade (dois
GIP, o CLDS 4G e o Projeto InCorpora) e à formação, com carácter diversificado,
contribuindo para melhorias neste setor e, consequentemente, na qualidade de vida dos
cidadãos e cidadãs;
- Vila Verde tem técnicas formadas em programas de parentalidade positiva que
podem implementar junto dos pais da comunidade;
- o Concelho tem um património cultural que tem sido mantido vivo, nomeadamente
através de instituições como a Aliança Artesanal, a Casa do Brinquedo e da Brincadeira,
o Museu do Linho, a ATAHCA, bem como um património natural rico e com
potencialidade de ser dinamizado;
- o Concelho tem pessoas dinâmicas e com vontade de partilhar ideias, perspetivas
e criar soluções, e de todas as idades.

POTENCIALIDADES E PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO
Observando-se, por um lado, os desafios e problemas sentidos localmente, e, por
outro, os recursos existentes, podemos identificar diversas potencialidades no Concelho:
34

Projeto direcionado para a educação não formal, na intervenção cívica e na intervenção profissional das comunidades
ciganas do Concelho de Vila Verde.
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- pensar e definir medidas e políticas locais de proteção à infância e à sua
qualidade de vida, considerando os seus Direitos e a estratégia nacional para os Direitos
da Criança;
- pensar e definir medidas de promoção da natalidade responsável e de apoio ao
exercício da parentalidade, considerando particularmente a Recomendação do Conselho
da Europa Rec 19 (2006);
- criar um gabinete municipal especialmente dirigido à infância/juventude e famílias,
que dê suporte à população em geral e às instituições em todas as matérias relacionadas
com aquelas, seja encaminhando para serviços e projetos existentes, seja através de
serviços específicos eventualmente oferecidos pelo próprio gabinete (por exemplo,
capacitação parental). Este gabinete poderá ainda ser responsável pela criação de um
sistema organizado de recolha e análise de informação, que inclua a auscultação
permanente das crianças/jovens e famílias e a devolução da informação pertinente quer à
população em geral, quer às instituições e entidades, de forma a melhor adequarem a
sua ação às perspetivas e Direitos da Criança;
- implementar práticas participativas nas instituições e na comunidade em geral;
- pensar as ofertas culturais e recreativas com o envolvimento das pessoas e
considerando o potencial de estruturas já existente ou disponíveis em breve (pavilhão da
antiga adega cooperativa);
- melhorar a informação à comunidade das ofertas culturais, desportivas e
recreativas existentes;
- definir grupos de trabalho interinstitucionais para se debruçarem sobre os
diferentes problemas identificados, por muito complexos que sejam;
- rentabilizar os recursos existentes através de um plano estratégico comum, em
que se definem previamente as áreas de intervenção de cada entidade ou instituição ou
de parcerias estabelecidas, bem como uma ação concertada de forma a garantir a
cobertura das áreas prioritárias de intervenção e a não sobreposição de intervenções,
numa verdadeira articulação interinstitucional e com o envolvimento das pessoas;
- promover o conhecimento dos Direitos da Criança juntos das
responsáveis políticos, diretores de serviços, técnicos, etc. – de forma
serviços e as ações à sua luz, assim como a implementar estratégias de
envolvam as pessoas – e em particular as crianças e os jovens – desde a
projetos e serviços à sua concretização.
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entidades –
a pensar os
trabalho que
conceção de

3. Plano estratégico local
3.1. Fundamentação geral
O desenho do plano que a seguir se apresenta é baseado no diagnóstico efetuado,
identificados os principais desafios, problemáticas, recursos e potencialidades, com base
nas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças também identificadas nas diversas
temáticas abordadas.
Ainda que incapaz de abranger a totalidade de áreas de interesse e necessidades
identificadas, procura estabelecer orientações estratégicas de realização concreta nas
principais, e que maior impacto poderão ter na qualidade de vida das crianças e jovens
do Concelho, e consequentemente nas famílias e toda a comunidade.
Refletindo acerca das 5 prioridades estabelecidas na recentemente aprovada
Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, e face ao diagnóstico efetuado,
entendeu-se aqui que os eixos temáticos a propor no Plano Local irão corresponder às
prioridades estabelecidas naquela estratégia. Não se trata apenas de fazer uso de um
instrumento nacional, contribuindo, assim, dentro do possível, para a sua concretização,
mas também porque, efetivamente, as prioridades aferidas a partir do diagnóstico revêmse nas mesmas prioridades.
Adicionalmente, e além das orientações e sugestões do Projeto Adélia para esta
fase do processo, serão também considerados como referenciais a Recomendação 19
(2006) do Conselho da Europa, a proposta de estruturação da UNICEF no âmbito do
Programa Cidades Amigas das Crianças, a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não
Discriminação 2018-2030 (nomeadamente nos eixos 2, 3 e 4), a Estratégia Nacional de
Educação para o Desenvolvimento (ENED) 2018 -2022 (nomeadamente nos Objetivos
Estratégicos 1 e 2) e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania
(nomeadamente nas orientações em termos da articulação com Stakeholders).
A primeira, pelas pertinentes orientações do Conselho da Europa para a promoção
da parentalidade positiva; a segunda, porque o Município viu recentemente aprovada a
sua candidatura ao Programa da UNICEF “Cidades Amigas das Crianças”, e importará
prever antecipadamente a integração articulada do que aqui se propõe, na
implementação daquele Programa em Vila Verde. As restantes, pelo cruzamento de
interesses e focos que fazem aqui todo o sentido.
Além de uma breve explicação do que aqui se entende por cada eixo proposto,
foram também definidos objetivos estratégicos e operacionais, de modo a clarificar o que
se pretende atingir e a sustentar as ações que venham a ser definidas para a sua
concretização.
Foi ainda desenhado um plano de monitorização e avaliação, de modo a que, ao
longo da sua implementação, o Plano Local tenha uma supervisão orientadora e seja
possível fazer-se uma avaliação do impacto da sua implementação, para futura
reformulação.
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3.2. Sistema de monitorização e avaliação
Uma das intencionalidades subjacente a um plano desta natureza é que a sua
implementação possa ser acompanhada e avaliada, de modo a que o próprio plano
possa ser fundamentadamente reformulado de forma cíclica. Neste caso, propõe-se um
horizonte de 4 anos de implementação, que, iniciando em meados do presente ano
(2021) reúna condições de reformulação em 2025.
Propõe-se que este sistema permita conhecer e avaliar mudanças:
- Na realização dos direitos das crianças e jovens;
- Nas Políticas e práticas que se dirigem às crianças e jovens;
- Nas desigualdades e discriminação que atingem crianças e jovens;
- No domínio da participação das crianças e jovens;
- Na sociedade ao nível da sua capacidade para compreender e implementar os
direitos das crianças e jovens.
Assim, ao longo do tempo de implementação do Plano, e adotando a proposta do
Projeto Adélia nesta matéria, pretende-se que seja possível ir-se aferindo acerca da sua
implementação, ou seja, se o que está a ser feito e o modo como está a ser feito, se
direciona efetivamente aos objetivos propostos, mas também, após a implementação, o
impacto efetivo que o mesmo teve na qualidade de vida das pessoas, e particularmente
das crianças, dos jovens e das famílias. Para tal, propõe-se que este sistema se oriente
pelos seguintes critérios e questões-chave (cit. Documento 7 – Orientações para o
acompanhamento e avaliação):
Pertinência: O Plano está efetivamente a intervir nas áreas que mais diretamente
concorrem para a verificação dos direitos da criança, numa perspetiva holística,
considerando o seu desenvolvimento integral?
Eficácia: Os objetivos inicialmente estabelecidos estão a ser alcançados?
Eficiência: A utilização dos recursos está a ser pensada de forma a potenciar o que já
existe e a evitar a sobreposição de iniciativas? Os recursos humanos previstos estão
efetivamente a ser mobilizados? O orçamento previsto está a ser concretizado? Os
recursos utilizados são proporcionais com os resultados alcançados? A calendarização
está a ser cumprida? As ações previstas estão a ser concretizadas? Existem obstáculos
à concretização das ações? Como podem ser ultrapassados?
Participação: Os parceiros estão a ser devidamente mobilizados para a intervenção? As
pessoas e organizações a quem são destinadas as medidas/ações estão a aderir às
mesmas? Existe uma versão do Plano especificamente dirigida às crianças/jovens? As
crianças e jovens participaram diretamente no desenvolvimento do Plano? As crianças e
jovens participam na monitorização e/ou avaliação do Plano? Os resultados do Plano têm
sido apresentados e discutidos com as crianças/jovens?
Satisfação: As pessoas e organizações participantes nas ações têm-se revelado
satisfeitas?
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Sendo feita esta monitorização ao longo do tempo de implementação,
nomeadamente com recurso a relatórios semestrais, torna-se possível fazer ajustes ao
Plano, afinando estratégias ou introduzindo mesmo alterações nas medidas propostas.
Estes relatórios semestrais vão auxiliar a decisão de eventuais reajustes ao longo
do processo e no momento de avaliação do seu impacto, a realizar no final da
implementação do Plano, neste caso, em 2025. Esta avaliação permitirá assim, e de
forma bem fundamentada, a reformulação do Plano para um novo período de
implementação. Será ainda coadjuvada com a realização de um novo diagnóstico da
realidade infantojuvenil que, em boa parte, irá resultar das diversas ações do próprio
Plano.

Comissão de Acompanhamento
A proposta de monitorização e avaliação do VAI é que este seja um processo
assumido a dois níveis:
- Por uma equipa local – Comissão de Acompanhamento - constituída por
elementos do Município, da Rede Social e da CPCJ35;
- Por uma entidade externa, eventualmente ligada ao Ensino Superior, que fará a
orientação para uma recolha adequada de informação e assumirá o tratamento
dessa mesma informação com vista a proceder à avaliação da implementação do
Plano e emitirá recomendações para a sua reformulação.
Assim, competirá à Comissão de Acompanhamento para a monitorização e
avaliação do Plano:
- Construir e agilizar com as diferentes entidades envolvidas, instrumentos de
monitorização e de recolha de informação, que permitam fazer posteriormente uma
avaliação da implementação das diferentes propostas do Plano;
- Articular oportunidades de análise e reflexão dessa mesma informação com as
entidades locais, as crianças, os jovens e os pais;
- Organização e partilha da informação recolhida com a equipa externa de
orientação e integração das suas sugestões/orientações;
- Integração da avaliação do processo e do impacto, com vista à reformulação do
Plano em 2025;
- Solicitação e colaboração com a Rede Social para realização de novo diagnóstico
da realidade infantojuvenil em 2025, que preceda igualmente a reformulação do
Plano em 2025.

35

Na verdade, esta Comissão de Acompanhamento poderá corresponder ao Mecanismo de Coordenação proposto pela
UNICEF no âmbito do Programa “Cidades Amigas das Crianças” que poderá, se assim o entender, reformular a proposta
de monitorização e avaliação em função dos critérios específicos determinados pelo Programa.
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Indicadores de avaliação
Para que se possa proceder à avaliação do Plano, são propostos indicadores de
três tipos: de processo, de resultado e de impacto.
Ao passo que a avaliação dos indicadores de processo e resultado podem ir sendo
aferidos ao longo do tempo, faz-nos sentido que a avaliação do impacto seja realizada
numa fase final da implementação do Plano, face à realidade inicial do mesmo. Ou seja,
o impacto do Plano será o resultado das mudanças observadas após a sua
implementação, face ao quadro inicial, devendo ser mais do que a soma de realizações
propriamente ditas.
Assim, na definição dos objetivos estratégicos estabelecidos, para cada eixo
temático do Plano, são igualmente definidos indicadores de impacto. Estes permitirão
conhecer melhor as mudanças observadas na realidade.
Na definição de objetivos específicos/operacionais, para cada medida proposta, são
definidos indicadores de avaliação de processo e/ou de resultado. Estes indicadores
darão, pois, ideia da concretização das ações propostas.

3.3. Eixos de intervenção
Face ao diagnóstico efetuado, foram, então, definidos os seguintes eixos para o
plano a desenhar:
Eixo 1 – Promover o bem-estar e a igualdade de oportunidades
Este eixo orienta-se particularmente para as crianças que se encontrem em
situação de mais vulnerabilidade, seja pela condição socioeconómica, de saúde, de
localização geográfica no Concelho, origem étnica, ou qualquer outra que, de alguma
forma, signifique uma situação em que é posto em causa o seu bem-estar e/ou a sua
posição é de desigualdade face a outras crianças.
Serão aqui incluídos aspetos relacionados com o acesso à saúde, à habitação, à
educação, à cultura, ao desporto, ao lazer e ao bem-estar em termos gerais, numa lógica
de não discriminação ou de discriminação positiva como estratégia para promover a
igualdade de oportunidades.
Procurar-se-á incidir particularmente sobre os Direitos ao Desenvolvimento, à
Sobrevivência e à Não-discriminação, considerando-se as problemáticas identificadas no
território neste âmbito.
Eixo 2 – Apoiar as famílias e a parentalidade
Sendo a família a célula base da comunidade36, importa ser pensada nas suas
diversas dimensões, nomeadamente no que o exercício de uma parentalidade positiva
36

Não obstante a própria Constituição da República Portuguesa considerar assim, na verdade a família é talvez a única
área base da sociedade portuguesa que não tem contemplada para si uma estrutura ou serviço público especializado para
ela. Por exemplo, temos escolas públicas para a educação, temos tribunais para as questões de justiça, temos o SNS para
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significa para a realização dos Direitos da Criança no seu todo. Reconhece-se aqui a
“importância das crianças e jovens crescerem e se desenvolverem num meio familiar
adequado e onde o exercício da parentalidade é apoiado e bem-sucedido” (ENDC, DR n.º
245, p. 9). Para tal, temos de garantir que seja efetivamente providenciado suporte para
que isto seja uma realidade.
Independentemente das várias formas que assuma, os desafios para as famílias
são sempre múltiplos, podendo ser ainda mais particulares nalgumas condições mais
específicas. Por exemplo, em famílias monoparentais pela sobrecarga de
responsabilidade no dia a dia sobre um único progenitor; em famílias reconstruídas, pela
multiplicidade de relações e aprendizagens que cada membro da família tem de fazer;
nas famílias que não têm consigo os/as seus/suas filhos/filhas por incapacidades
múltiplas, nomeadamente no exercício das responsabilidades parentais e que inúmeras
vezes significa crianças e jovens crescerem num contexto institucional, porque não
existem nos territórios os recursos necessários para trabalhar com os pais/cuidadores
dessas famílias essas competências37; etc..
Assim, este eixo contemplará, por um lado a pertinência de prover às famílias um
suporte efetivo e multifacetado (desde as questões básicas de organização e limpeza da
casa, das rotinas familiares, às necessidades básicas das crianças e jovens em
diferentes fases da vida, etc.), nomeadamente no que toca ao exercício de uma
parentalidade positiva, para o que se terá aqui em linha de conta a Rec 19(2006); e por
outro, a urgência de ser potenciado para todas as crianças/jovens a experiência de vida
em família, promovendo-se a desinstitucionalização sempre que ela não seja, de facto, a
melhor opção para cada caso em concreto.
Eixo 3 – Promover o acesso à informação e à participação das crianças e jovens
Pretende-se aqui mobilizar as instituições e a sociedade civil para a implementação
regular e assertiva de práticas de participação das crianças e jovens, dando-lhes reais
oportunidades de serem ouvidas nas matérias e assuntos que lhe dizem respeito,
considerando as suas diferentes competências e capacidades comunicativas nas
diferentes idades, mas garantindo-lhes efetivamente o seu Direito à Participação.
Para tal, será necessário, por um lado, promover as suas capacidades de reflexão,
discussão de ideias e comunicação; por outro, providenciar-lhes os meios e as
oportunidades da sua auscultação, cujo resultado deverá ser considerado nas decisões
que vão sendo tomadas; e por outro ainda, formar e sensibilizar as entidades e
instituições acerca dos Direitos da Criança e apoiá-las na implementação de práticas que
possam concretizar efetivamente o Direito de Participação das crianças/jovens nos seus
espaços, serviços e ações.

a área da saúde, temos a Segurança Social para os apoios sociais, forças de segurança para a proteção, bibliotecas e
outras estruturas públicas para a cultura, etc.; mas especificamente para as famílias, seus desafios, dificuldades, etc., não
temos um serviço público especializado.
37

É comum a frustração de técnicos que acompanham crianças e jovens institucionalizados por não poderem vislumbrar
projetos de vida para elas/eles que contemplem a experiência do dia a dia em família em vez do contexto institucional, seja
pelo regresso à família biológica ou pela possibilidade de um acolhimento familiar que, apesar de previsto na lei e já
regulamentado, na prática não tem sido ainda exequível em Vila Verde, assim como na maioria dos territórios do país.

89

Importa aqui também garantir que as crianças conheçam e reconheçam os seus
Direitos e o seu papel de cidadãs/cidadãos, e que tenham acesso à informação
pertinente no território de Vila Verde que de algum modo as afeta.
Eixo 4 – Prevenir e combater a violência contra crianças e jovens
Este é um eixo que poderá cruzar-se com outros planos locais, nomeadamente
relacionados com as questões de igualdade e do combate/prevenção da violência
doméstica. O Direito à Proteção será o que mais se destacará aqui, sendo que ele faz
necessariamente parte da missão protetora de todas as ECMIJ, mas da CPCJ em
particular. Contemplará objetivos e ações direcionadas às questões dos maus-tratos e da
violência em particular, seja ela perpetrada por adultos ou por outras crianças, caso em
que importará considerar a pertinência de ser acionado o sistema tutelar educativo.
Serão consideradas as vertentes preventiva e interventiva nesta matéria.
Em particular no que toca à violência doméstica, problemática muito evidenciada no
trabalho desenvolvido pela CPCJ, importará ainda prever mecanismos ágeis de
reconhecimento das crianças e jovens como vítimas daquela problemática, e
consequente reconhecimento dos Direitos legais que lhe deverão assistir, nomeadamente
o de estatuto de vítima e tudo o que ele implica, fazendo nomeadamente valer de forma
eficaz e eficiente a Convenção de Istambul.
Este eixo contemplará igualmente as matérias de prevenção e intervenção para
proteção das crianças contra a Exploração Sexual e Abusos Sexuais prevista
nomeadamente na Convenção de Lanzarote.
Eixo 5 – Promover a produção de instrumentos e de conhecimento científico
potenciadores de uma visão global dos Direitos das Crianças e Jovens
Uma das evidências identificadas em diversos momentos do diagnóstico local foi a
ausência de informação e da prática regular e estruturada de recolha e tratamento de
informação pertinente relacionada com as crianças e jovens, capaz de retratar a sua
realidade nalgumas dimensões. Assim, este eixo procurará promover a conceção de um
sistema de recolha de informação regular e permanente, que contemple os diversos
contextos de atuação/vivências das crianças e jovens, e de forma particular que permita
aferir acerca da concretização dos Direitos da Criança no território.
Será proposta a possibilidade de envolver a entidades externas que colaborem para
a conceção e consultoria para a implementação do Plano no seu todo e em particular na
criação de um observatório da infância e juventude no Concelho. Será considerada a
possibilidade de se articular com outras entidades e Municípios, a nível da CIM ou outros,
promovendo-se uma partilha e contributo para o melhor conhecimento nacional da
realidade infantojuvenil, com vista à definição de medidas e políticas que, efetivamente,
concorram para o mesmo fim: a realização dos Direitos da Criança em Portugal.
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3.4. O Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças/Jovens –
VAI
De forma a estruturar o VAI, para cada eixo foram definidos os seguintes objetivos
estratégicos, respetivos indicadores e estratégias para atingir os mesmos objetivos:

Eixo temático

Objetivos Estratégicos

Indicadores (de impacto)

Promover o bem-estar e a
igualdade de
oportunidades

Assegurar os Direitos de
sobrevivência, desenvolvimento
e não discriminação,
particularmente das crianças em
situação de especial
vulnerabilidade, por força das
condições económicas, de
saúde, necessidades especiais,
familiares, habitacionais,
geográficas ou outras.

- N.º de crianças que viram
melhorado seu acesso a bens
culturais e de lazer
- N.º de crianças que,
necessitando, viram melhorada a
sua condição habitacional
- N.º de crianças que referem
sentir que têm as mesmas
oportunidades que as outras

Apoiar as famílias
e a parentalidade

Promover oportunidades de
crianças e jovens crescerem em
contextos familiares promotores
dos Direitos da Criança.

- N.º de respostas criadas para a
parentalidade
- N.º de famílias de acolhimento
constituídas

- Criação de estruturas permanentes de
apoio ao exercício de uma parentalidade
positiva
- Criação de equipas interinstitucionais
com vista a tornar possível a medida de
acolhimento familiar no Concelho

- N.º de mecanismos criados
para auscultação das crianças e
jovens
- N.º de medidas tomadas na
sequência da auscultação
efetuada junto de crianças e
jovens

- Criação de mecanismos permanentes de
informação especialmente dirigida a
crianças e jovens
- Criação de oportunidades de
desenvolvimento de competências de
reflexão e comunicação de crianças e
jovens
- Promoção de oportunidades reais e
recorrentes de participação das crianças e
jovens nos diferentes contextos e de
devolução dos efeitos dessa participação

- N.º de situações de violência
doméstica envolvendo crianças e
jovens
- N.º de crianças e jovens que
relatam práticas educativas com
recurso a violência (física e/ou
psicológica)
- N.º de crianças que relatam
situações de agressões físicas
ou psicológicas pelos pares

- Formação/Captação de equipas
especializadas para trabalhar com
diferentes públicos as questões da
violência e maus-tratos, e em particular da
violência doméstica
- Articulação com outros planos do
Concelho no âmbito da prevenção e
combate à violência doméstica

- N.º de instrumentos criados
- N.º de instrumentos aplicados

- Criação de uma equipa de trabalho, com
participação de elementos externos (p. ex.
Universidade do Minho, ProChild CoLab,
CESIS) para definir instrumentos de
trabalho para auscultar as crianças e os
jovens nos diferentes contextos e
entidades, bem como a recolha e
tratamento de informação para aferir
acerca da realização dos Direitos da
Criança no território

Promover o
acesso à
informação e à
participação das
crianças e jovens

Prevenir e
combater a
violência contra
crianças e jovens

Promover a
produção de
instrumentos e de
conhecimento
científico
potenciadores de
uma visão global
dos Direitos das
Crianças e Jovens

Assegurar o Direito à
participação, promovendo
oportunidades de acesso a
informação relevante e
desenvolvimento de
competências de comunicação,
reflexão e debate de ideias,
através de estruturas e meios
criados para o efeito e que
garantam permanentemente quer
esse Direito quer a sua
consideração em tomadas de
decisão institucionais.
Assegurar o Direito à proteção e
a educação para o Direito, quer
através de programas
preventivos no âmbito da
violência, quer na educação para
o empoderamento individual,
quer na intervenção ágil, bem
informada e responsável de
todas as entidades e cidadãos
perante situações de maus-tratos
e/ou de qualquer tipo de
violência.
Promover o conhecimento
atualizado, holístico e
interinstitucional da realidade
infantojuvenil local, de modo a
sustentar a definição de medidas
e políticas locais com sentido e
exequíveis

Estratégias
- Criação de equipas multidisciplinares
através da Rede Social e potencial
envolvimento de particulares, com vista à
resolução articulada de situações de
crianças em situação de especial
vulnerabilidade
- Identificação nominal de crianças em
situação de especial vulnerabilidade e
definição de planos individuais de melhoria
do seu bem-estar e oportunidades
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Deste modo, propõe-se que o VAI, em termos operacionais, se concretize da forma
que a seguir se apresenta. Para cada objetivo estratégico foram definidos: objetivos
operacionais, medidas/políticas, indicadores, recursos necessários, público-alvo e
responsáveis para a execução.
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Área ou eixo temático

Promover o bem-estar e a igualdade de oportunidades
Assegurar os Direitos de Sobrevivência, Desenvolvimento e Não discriminação, particularmente das crianças em situação de
Objetivo estratégico especial vulnerabilidade, por força das condições económicas, de saúde, necessidades especiais, familiares, habitacionais,
geográficas ou outras

Objetivos
Específicos/Operacionais

Medidas/Políticas

Indicadores

- Respostas para integração de
crianças e jovens nos períodos de
férias escolares

- Crianças e jovens residentes no
Concelho de Vila Verde

Rede Social:
- Juntas de Freguesia
- IPSS
- IPDJ
- Associações culturais,
desportivas, recreativas
- Bolsa de voluntariado?

Criação da equipa

- Disponibilização de técnicos da área
social, arquitetura e engenharia civil
para a constituição da equipa
multidisciplinar

- Crianças e jovens e suas famílias,
até um máximo total de 6
pessoas/máx.4 crianças que vivem
atualmente em barracas

- Município (elemento/s a
designar)
- Segurança Social
- Pais/famílias
- Centro Comunitário de
Prado

N.º de crianças/jovens
que passa de uma
habitação tipo “barraca”,
para uma habitação com
condições mínimas de
habitabilidade

- Equipa multidisciplinar que
identifique as crianças/jovens que
poderão ser contempladas e,
posteriormente, encete as ações
necessárias com a família para a
definição de um projeto de vida digno
em termos habitacionais

- Crianças e jovens e suas famílias,
até um máximo total de 6
pessoas/máx.4 crianças que vivem
atualmente em barracas

- Equipa multidisciplinar

Apoiar as entidades locais na
criação de respostas sociais
para a infância e juventude

Até Junho de 2023 garantir a cobertura
de respostas para o período de férias
escolares das crianças e jovens de pelo
menos 15 freguesias/uniões de
freguesias; Até 2025 garantir que essa
cobertura é total

Promover a igualdade de
oportunidades, o direito ao
desenvolvimento, brincadeira,
cultura e lazer junto de todas as
crianças e jovens

- N.º de respostas criadas
face ao n.º de respostas
identificadas como
necessária
- N.º de crianças e jovens
integrados, face ao n.º de
residentes

Garantir condições de vida
dignas a todas as crianças e
jovens do Concelho

Garantir condições de vida
dignas a todas as crianças e
jovens do Concelho com recurso
“Programa do 1º Direito”

Até 2025 garantir que pelo menos 30
crianças e jovens com menos de 18 anos
atualmente residentes em barracas,
passem a residir em habitação com
condições dignas com a sua família
nuclear

Responsáveis

- Entidades potencialmente
dinamizadoras de respostas para
crianças e jovens nas férias
escolares
- Crianças e jovens residentes no
Concelho

- N.º de respostas
existentes e n.º de
respostas identificadas
como necessárias

- Informação das respostas existentes
- Informação das ECMIJ públicas e
privadas por freguesia/uniões de
freguesias
- Informação dos recursos de que
dispõem (humanos,
espaços/materiais, transporte)
- Informação do n.º de crianças e
jovens por freguesia/uniões de
freguesia

Público-alvo

Um representante de:
- Município (elemento/s a
designar)
- CPCJ (membro/s a
designar)
- Juntas de freguesia
- IPSS
- Associações juvenis
- Associações desp., cult.,
recreat.
- Associações Juvenis

Até ao fim de 2021 criar uma
equipa/grupo de trabalho no âmbito da
Rede Social com vista a identificar a
cobertura existente de respostas para
crianças e jovens nos períodos de férias
escolares e planear soluções para a sua
inexistência localizada, nomeadamente
na identificação de fontes de
financiamento

Até final de 2021 definição de uma
equipa multidisciplinar com a missão de
procurar respostas diferenciadas para o
problema da habitação de crianças e
jovens ciganos

Recursos necessários
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Garantir condições de vida
dignas a todas as crianças e
jovens do Concelho

N.º de crianças/jovens
que passa de uma
habitação tipo “barraca”,
para uma habitação com
condições mínimas de
habitabilidade

- Incentivos para arrendatários e
proprietários de habitações
desocupadas colaborantes com a
iniciativa

- Arrendatários
- Famílias ciganas com
crianças/jovens

- Município

Até 2025, promover a construção própria
por famílias ciganas com crianças e
jovens, através da Associação
Humanitária Habitat

Garantir condições de vida
dignas a todas as crianças e
jovens do Concelho

N.º de crianças/jovens
que passa de uma
habitação tipo “barraca”,
para uma habitação com
condições mínimas de
habitabilidade

- Construção de habitações através da
Associação Humanitária Habitat com
cedência de terrenos municipais

- Crianças e jovens e suas famílias,
até um máximo total de 6
pessoas/máx.4 crianças que vivem
atualmente em barracas

- Equipa multidisciplinar

Até 2022, criar e disponibilizar
publicamente um guia de recursos
organizado por áreas de interesse

Promover a informação de
todos/todas para facilitar o
acesso a recursos das diversas
áreas de interesse para as
crianças, jovens e famílias

- Guia de recursos criado
e n.º de áreas de
interesse que abrange

- Equipa/grupo de trabalho que se
responsabiliza por estabelecer os
contactos para recolha e organização
da informação a veicular na
comunidade
- Recolha de informação dos
diferentes setores

- População em geral,
particularmente crianças/jovens e
famílias

- Município (DEPS)

Promover a igualdade de
oportunidades e experiências
significativas para o
desenvolvimento e bem-estar
das crianças e jovens

- Plano plurianual, por
ciclo de ensino, com
programa de
visitas/atividades de
turmas, a estes diferentes
espaços/recursos do
Concelho

- Transporte para as deslocações
- Articulação entre as escolas e os
equipamentos

- Crianças e jovens das escolas do
Concelho

- Escolas
- Município (DEPS)
- Casa do Conhecimento
- Aliança Artesanal
- Biblioteca Municipal
- Museu do Linho
- Museu de Arte Sacra
- Academia de Música
- Complexos desportivos

Promover a igualdade de
oportunidades e experiências
significativas para o
desenvolvimento e bem-estar
das crianças e jovens

- Previsão nos Planos
Anuais de Atividades das
escolas

- Transporte para as deslocações
- Articulação entre as escolas e um
elemento/equipa de planificação

- Crianças e jovens das escolas do
Concelho

- Município
(ambiente/educação)
- Escolas

Promover o bem-estar e a
segurança nos transportes
escolares

- Realização do estudo e
propostas de melhoria
emanadas a partir dele

- Equipa multidisciplinar que se
responsabilize por conceber um plano
para o estudo a efetuar, dinamize a
sua realização, analise a informação e
a devolva aos responsáveis, crianças

- Crianças e jovens das escolas do
Concelho

- Município (elemento/s a
designar)
- Escolas
- Transportadoras
- CPCJ (membro designado

A partir de 2022 criar medidas de
incentivo ao mercado formal de
arrendamento a famílias ciganas com
crianças/jovens

Até 2022, criar um plano articulado que
garanta a todas as crianças e jovens, ao
longo do seu percurso escolar (desde o
pré-escolar ao secundário), a
oportunidade de conhecerem, mas
também de darem a sua opinião acerca
de recursos culturais, desportivos e
recreativos do Concelho
Até 2022, criar um plano articulado que
garanta a todas as crianças e jovens, ao
longo do ano letivo, a oportunidade de
usufruírem em turma(s) de um dia inteiro
num espaço/zona de interesse de entre
os recursos naturais do Concelho
Até 2022, fazer um estudo
pormenorizado acerca do nível de
satisfação, segurança e adequação (em
termos de horário e equipamentos) dos
transportes escolares, com a participação
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das crianças e jovens

e jovens com propostas de melhoria

Até 2022, fazer um estudo
pormenorizado acerca do nível de
satisfação e segurança sentido pelas
crianças e jovens nos recreios das
escolas

Promover o bem-estar e a
segurança nos recreios
escolares

- Realização do estudo e
propostas de melhoria
emanadas a partir dele

Até 2025, manter a diversidade de
oportunidades de aprendizagens e
vivências de todas as crianças e jovens

Promover o direito ao
desenvolvimento e bem-estar

- Projetos, ações, selos,
serviços disponibilizados
às escolas, ao nível
extracurricular

Até 2025, manter os serviços e ações da
saúde mais ou menos diretamente
ligadas à infância e juventude,
procurando o alargamento a todas as
crianças e jovens

Promover o direito à
sobrevivência e bem-estar

- Projetos, ações e
serviços disponibilizados
pela saúde, nos
diferentes contextos

No ano letivo 2021/2022, implementar um
projeto piloto com vista a garantir que
crianças com quadros do espectro do
autismo possam beneficiar de mentoria
individual na escola

Garantir o máximo de igualdade
de oportunidades de sucesso
académico e social e minorar o
impacto negativo vulgarmente
sentido por crianças com
autismo no contexto escolar, a
nível comportamental, na
interação social e na
comunicação

- Equipa multidisciplinar que se
responsabilize por conceber um plano
para o estudo a efetuar, dinamize a
sua realização, analise a informação e
a devolva aos responsáveis, crianças
e jovens com propostas de melhoria
- Manter nas escolas as boas práticas
ao nível de projetos, clubes, ações,
serviços, selos conquistados, nas
mais variadas áreas de interesse
- Manter as boas práticas da saúde ao
nível de projetos, ações e serviços,
nas diferentes Unidades

- Equipas multidisciplinares das
- N.º de crianças

escolas para identificarem crianças

beneficiadas

que podem beneficiar do Projeto

- Avaliação do impacto
do projeto

- Estagiários da Universidade do
Minho, com orientação da
Universidade e da Escola

pela Assembleia Municipal)

- Crianças e jovens das escolas do
Concelho

- Município (elemento/s a
designar)
- Escolas
- CPCJ (membro designado
pela Assembleia Municipal)

- Crianças e jovens das escolas do
Concelho

- Escolas

- Crianças e jovens de Vila Verde

- ACES Gerês/Cabreira

- Crianças com autismo ou
identificadas com sintomatologia do
espectro do autismo, que
frequentam o ensino pré-escolar ou
o 1º ciclo dos Agrupamentos de
escolas do Concelho

- Município
- Agrupamentos de escolas
- Universidade do Minho
- Entidade especializada em
autismo
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Área ou eixo temático
Apoiar as famílias e a parentalidade
Objetivo estratégico Promover oportunidades de crianças e jovens crescerem em contextos familiares promotores dos Direitos da Criança
Objetivos
Medidas/Políticas
Indicadores
Recursos necessários
Público-alvo
Responsáveis
Específicos/Operacionais
Nomear em reunião da Câmara
Municipal uma figura para
assumir este papel, agregando a
responsabilidade de velar pela
promoção dos Direitos da
Criança no Concelho e pela
criação de respostas
especificamente direcionadas ao
bom funcionamento familiar

- Nomeação do/a
Provedor/a para a
Proteção dos Direitos da
Criança e das Famílias

- Definição do conteúdo funcional

- Crianças, jovens e famílias

- Executivo da Câmara
Municipal
- Provedor/a para a Proteção
dos Direitos da Criança e das
Famílias

Promover a agregação e
organização de práticas
municipais de promoção dos
Direitos da Criança e de suporte
à parentalidade

- Criação do GIF

- Criação do gabinete no organograma
do Município com afetação de pessoal
e definição dos seus objetivos,
conteúdo funcional e divulgação do
mesmo junto da população e das
entidades
- Disponibilização de um espaço físico
e/ou virtual, devidamente equipado
- Estabelecer parcerias com a CPCJ
(membro/s a designar) e
eventualmente a partir da Rede Social
e/ou de entidades privadas “ProBono”
para funcionalidades específicas

- Crianças, jovens e pais

- Município (elemento/s a
designar)

Até 2022 criar o “Fórum da
Parentalidade” para partilhas de
temáticas mensais entre pais/mães de
Vila Verde

Promover a oportunidade de
criação de redes de suporte ao
nível da parentalidade

- Criação de um Fórum
online para debate e
partilhas acerca de
diferentes conteúdos
relacionados com a
parentalidade

- Criação e divulgação online do
Fórum e sua gestão

- Pais/mães do Concelho

- Município (GIF)

A partir de 2022, debates temáticos
mensais com pais aderentes ao “Fórum
da Parentalidade” e outros

Promover a oportunidade de
criação de redes de suporte ao
nível da parentalidade

- N.º de debates
temáticos dinamizados
anualmente

- Definição de um plano temático para
os debates e sua divulgação
- Convites pontuais a especialistas de
referência

- Pais/mães do Concelho

- Município (GIF)

Até 2022 constituir um grupo de trabalho
para a promoção da conciliação entre a

Promover a conciliação entre a
vida profissional e familiar como

- Constituição de um
grupo de trabalho para

- Constituição de um grupo de
trabalho com representantes de:

- Pais de crianças e jovens
integrados no mercado de trabalho

- Município (Presidente ou
Vereador/a designada para

Até ao fim de 2022, criar a figura do/a
Provedor/a para a Proteção dos Direitos
da Criança e das Famílias

Até 2022 criar um Gabinete Municipal
para a promoção dos Direitos da Criança
e da parentalidade positiva (GIFGabinete para a Infância e Família/s)
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vida profissional e familiar

uma medida em prol do Direito à
Família e ao Bem-estar

este fim e definição do
seu plano de trabalho

Até final de 2022, promover a divulgação
da Norma 4552:2016 junto das entidades,
empresas e população em geral e
auscultação institucional de entidades
patronais e profissionais/pais acerca de
propostas concretas de medidas
exequíveis de conciliação entre a vida
profissional e familiar

Promover a conciliação entre a
vida profissional e familiar como
uma medida em prol do Direito à
Família e ao Bem-estar

- N.º de
empresas/instituições
aderentes e envolvidas

- Equipa multidisciplinar que prepara a
auscultação junto das entidades e
devolve um plano de ideias e
sugestões para concretizar

- Empresas/entidades/instituições
- Pais de crianças e jovens
integrados no mercado de trabalho

Sensibilizar anualmente o tecido
empresarial para a adoção de políticas de
conciliação entre a vida profissional e
familiar

Promover a conciliação entre a
vida profissional e familiar como
uma medida em prol do Direito à
Família e ao Bem-estar

- N.º de ações de
sensibilização
desenvolvidas junto do
tecido empresarial

- Equipa multidisciplinar que promove
as ações junto das entidades

- Empresas/entidades/instituições
- Pais de crianças e jovens
integrados no mercado de trabalho

Desenvolver medidas de incentivo para
as empresas e instituições que
promovam medidas internas de
conciliação entre a vida profissional e
familiar aos seus
funcionários/colaboradores

Criar o Selo Municipal da
Empresa/Entidade Amiga das
Famílias

- N.º de selos atribuídos
em função de critérios
previamente definidos

- Criação do Selo Municipal da
Empresa/Entidade Amiga das
Famílias

- Empresas/entidades/instituições

Até ao fim de 2021, criar o “Dia Anual da
Família Vila-verdense”

Criação de uma atividade anual
concelhia especialmente dirigida
às famílias, concretizada
anualmente numa freguesia ou
zona do Concelho, de forma
rotativa, no domingo mais
próximo do Dia da Família (15
de Maio)

- N.º de famílias
participantes

- Previsão orçamental Municipal de
apoio à promoção mensal deste dia

Promover capacitação parental
no Concelho

- N.º de equipas
promotoras de programas
de parentalidade positiva
no Concelho

- Identificar estruturas já existentes
promotoras de programas de
parentalidade positiva
- Identificar potenciais estruturas
promotoras de programas de
parentalidade positiva

Até final de 2021, garantir a existência de
pelo menos uma estrutura promotora de
programas de parentalidade positiva no
Concelho
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- Município (a designar)/GIF
- GIP
- Rede Social (CLDS e IPSS)
- CCP-CVP (InCorpora)
- AEVH
- CPCJ (Associação de Pais)

tal)
- GIF

- Grupo de trabalho para a
promoção da conciliação
entre a vida profissional e
familiar

- Grupo de trabalho para a
promoção da conciliação
entre a vida profissional e
familiar
- Município (elemento/s a
designar)
- AEVH
- Grupo de trabalho
constituído para a promoção
da conciliação entre a vida
profissional e familiar

- Famílias

- Município (eventos)/GIF
- Uniões e Juntas de
Freguesia
- Associações
- CPCJ (membro/s a
designar)

- Pais e outros cuidadores principais

- CPCJ (membro/s a
designar)
- Município (elemento a
designar)
- CSPA

Em cada ano civil, garantir a dinamização
de 2 grupos de pais por cada programa
de parentalidade positiva disponível no
Concelho
Em cada ano letivo, garantir a
dinamização de pelo menos uma ação de
sensibilização acerca de práticas
parentais positivas nas escolas e IPSS
com valências para a infância e juventude
do Concelho

Promover capacitação parental
no Concelho

Promover capacitação parental
no Concelho

- N.º de grupo de pais
dinamizado por programa
disponível no Concelho

- Identificar os programas de
parentalidade disponíveis no Concelho
- Promover a informação junto da
população acerca desses programas

- Pais e outros cuidadores principais

- Pais e outros cuidadores principais
- Educadores(as)/professores(as)

- CSPA
- Município (elemento a
designar)
- CPCJ (membro/s a
designar)
- CPCJ (membro/s a
designar)
- CSPA
- Escolas
- IPSS

- N.º de ações
desenvolvidas por escola

- Equipa que dinamize as ações
autonomamente ou em parceria

- Identificar estruturas já existentes
promotoras de programas de
parentalidade positiva e os técnicos
com formação para tal
- Formar técnicos de diferentes áreas
em programas de parentalidade
positiva com o compromisso de
aplicação dos mesmos no Concelho
- Possibilidade de financiamento pelo
Município ou partilhado com
IPSS/entidades/técnicos OU com
recurso a fontes de financiamento

Técnicos de diferentes áreas:
- educadores(as)/professores(as)
- psicólogos(as)
- assistentes sociais
- enfermeiros(as)
- outros

- Município (elemento a
designar)
- Escolas
- IPSS
- CPCJ (membro/s a
designar)

Até 2025 aumentar o n.º de estruturas
promotoras de programas de
parentalidade positiva no Concelho

Promover capacitação parental
no Concelho

- N.º de novos técnicos
formados em programas
de parentalidade positiva
a exercer funções
permanentes no
Concelho

Até 2023 constituir equipas de ajudantes
familiares com recurso a entidades e ao
Banco Local de Voluntariado, para apoio
às famílias com fragilidades ao nível da
organização e higiene habitacional

Promover capacitação parental
no Concelho

- N.º de equipas
constituídas no Concelho

- Rede Social
- Banco Local de Voluntariado

- Pais e outros cuidadores principais
com lacunas ao nível da
organização e higiene habitacional

- Rede Social
- CPCJ (membro/s a
designar)

Até 2025 aumentar o n.º de creches
existentes no Concelho

Promover indiretamente a
empregabilidade parental,
especialmente a feminina

- N.º de novas creches
criadas no Concelho

- Levantamento da necessidade de
novas valências de creche ou do
aumento do n.º de vagas
- Apresentação de propostas à
Segurança Social

- IPSS
- Mães/pais que pretendam uma
oportunidade de emprego

- Rede Social
- IPSS
- Segurança Social

Potenciar a criação de fontes parciais de
rendimentos próprios para mães/pais que
optam por privilegiar o acompanhamento
permanente dos seus filhos até aos 3
anos de vida

Promover o autoemprego e o
empreendedorismo de forma
mais compatível com a
maternidade/paternidade a
tempo inteiro

- N.º de mães/pais de
crianças até aos 3 anos
que criam o seu próprio
emprego a tempo parcial,
por força de optarem pelo
exercício da

- Equipa multidisciplinar que apoia
pais nestas circunstâncias a definirem
um plano de autoemprego e os orienta
para a sua exequibilidade

- Pais/mães de crianças até aos 3
anos que optam por privilegiar o
acompanhamento permanente dos
seus filhos

- CLDS
- GIP
- Centro Comunitário
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maternidade/paternidade
a tempo inteiro

Até 2024 garantir a formação de pelo
menos 5 famílias de acolhimento
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Promover que crianças/jovens
que não têm condições de
continuar na sua família
biológica, possam viver/crescer
num contexto familiar equilibrado

- N.º de famílias de
acolhimento constituídas

- Articulação com a Segurança Social
para este fim
- Identificação de pessoas com perfil
para se constituírem famílias de
acolhimento

- Cidadãos disponíveis e capazes de
assumir o papel de família de
acolhimento

- Município (Provedor/a Dts
Cr e F e GIF)
- Segurança Social
- CPCJ (membro/s a
designar)
- IPSS
- Paróquias

Área ou eixo temático

Promover o acesso à informação e à participação das crianças e jovens
Assegurar o Direito à participação, promovendo oportunidades de acesso a informação relevante e desenvolvimento de
Objetivo estratégico competências de comunicação, reflexão e debate de ideias, através de estruturas e meios criados para o efeito e que garantam
permanentemente quer esse Direito quer a sua consideração em tomadas de decisão institucionais

Objetivos
Específicos/Operacionais
Manter as práticas de divulgação sobre
os Direitos da Criança junto das crianças
e jovens
A partir de 2022 realizar tertúlias
temáticas bimensais, em formato
presencial ou online, sobre temáticas
diversas relacionadas com os Direitos da
Criança e dirigidas a diferentes públicos
A partir de 2021, desenvolver parcerias
entre as escolas com vista à criação de
salas virtuais de debate e interação
acerca de temas diversos, dinamizado
por crianças/jovens para crianças/jovens
Criação de espaços de desenvolvimento
de competências de comunicação,
exposição e discussão de ideias,
especialmente dirigidos a crianças e
jovens, versando temáticas e valores
diversos
Em cada ano letivo, após o tratamento de
determinado tema previsto na
componente de Cidadania e
Desenvolvimento, cada escola promove
assembleias subsequentes por ciclo de
escolaridade.
A partir do ano letivo 2022/2023, em cada
ano letivo o Município articula com as
escolas uma reunião com representantes
dos/as alunos/as para partilha das ideias
discutidas nas escolas

Medidas/Políticas

Indicadores

Recursos necessários

Público-alvo

Responsáveis

- Crianças e jovens das escolas do
Concelho e de jardins de infância
das IPSS

- CPCJ (membro/s a
designar)
- Escolas
- IPSS

- Definição das temáticas a abordar
- Convidar figuras de referência,
consoante a temática em questão
- Definição de um relator por sessão

- População em geral

- CPCJ (membro/s a
designar)
- Município (elemento/s a
designar e GIF)

- N.º de sessões
realizadas

- Estabelecer parcerias entre escolas
do Concelho, Universidade do Minho e
Rádio Miúdos

- Crianças e jovens das escolas do
Concelho

- CPCJ (membro/s a
designar)
- Escolas

Promover competências de
comunicação assertiva das
crianças e jovens do Concelho,
para que a sua participação seja
mais eficiente

- N.º de reuniões
efetuadas com registo
dos assuntos
abordados/debatidos

- Equipas multidisciplinares
interinstitucionais, com nomeação de
um relator por reunião/debate
- Aulas de Cidadania orientadas para
este fim, com relator das mesmas

- Crianças e jovens do Concelho

- Escolas
- IPSS
- CPCJ (membro/s a
designar)
- Município (Biblioteca
Municipal…)

Promover a participação efetiva
das crianças e jovens do
Concelho, dando cumprimento
às orientações da DGE para a
Área de Cidadania e
Desenvolvimento

- N.º de assembleias
realizadas por escola

- Equipa/grupo de trabalho para a
organização das assembleias

- Crianças e jovens das escolas de
Vila Verde

- Escolas

Promover a participação efetiva
das crianças e jovens do
Concelho

- N.º de reuniões
realizadas entre o
Município e
representantes das
crianças/jovens

- Equipa constituída por:
Presidente da Câmara (ou Vereador/a
com competências delegadas para o
efeito), membro da CPCJ, membro da
escola, representantes das

- Crianças e jovens das escolas de
Vila Verde

- Município (elemento/s a
designar)
- GIF
- CPCJ (membro/s a
designar)

Garantir às crianças e jovens o
Direito a conhecer os seus
direitos

- N.º de crianças
abrangidas pelas ações
desenvolvidas

- Materiais facilitadores do
conhecimento dos Direitos da Criança

Promover o conhecimento e
debate públicos em torno dos
Direitos da Criança e a sua
proteção

- N.º de sessões
realizadas

Promover competências de
comunicação assertiva das
crianças e jovens do Concelho e
seu direito à participação
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Até 2025 manter a oportunidade anual de
participação no Parlamento dos Jovens e
no Orçamento Participativo escolar a
todas as escolas do Concelho
Até 2023, promover institucionalmente a
formação de técnicos de áreas diversas
ao nível dos direitos da criança e
especificamente em termos de práticas
de auscultação das crianças e jovens,
quer ao nível dos serviços prestados quer
ao nível de ideias e sugestões de
melhoria, qualificando-as para esse
objetivo
Até 2025 garantir que o Município nos
seus diferentes serviços com implicação
na vida das crianças e jovens, a CPCJ,
todas as escolas e metade das IPSS
tenham implementadas práticas de
participação das crianças,
nomeadamente em termos da sua
auscultação acerca dos serviços
prestados e da avaliação dos mesmos
Até final de 2021, auscultar as crianças e
os jovens acerca do impacto da
pandemia nas suas vidas, com vista ao
desenho de medidas e políticas ajustadas
para melhoria da sua condição de vida

crianças/jovens

- Escolas

- Candidatura das escolas
- Candidaturas dos/as alunos/as

- Crianças e jovens das escolas de
Vila Verde

- Escolas
- CPCJ (membro/s a
designar)

Qualificar as entidades do
território em práticas de
participação efetiva das crianças
e jovens

- N.º de
entidades/instituições
que usufruiu de
(in)formação para a
promoção de práticas de
participação das crianças
e jovens

- Equipa de formação em Direitos da
Criança e práticas participativas de
crianças e jovens
- Grupo de trabalho que elabore
propostas de auscultação às crianças
e jovens, que as proponha junto das
entidades e que facilite a sua
implementação individual

- Entidades do Concelho

- CPCJ (membro/s a
designar)
- Rede Social

Promover a participação efetiva
das crianças e jovens do
Concelho

- N.º de entidades que
implementou práticas
permanentes de
auscultação das crianças
e jovens

- Grupos de trabalho por
entidade/instituição para a
implementação das práticas decididas,
trabalho da informação recolhida e
feedback da mesma às crianças e
jovens

- Crianças e jovens

Promover a participação efetiva
das crianças e jovens do
Concelho

- N.º de crianças/jovens
auscultados
- N.º de medidas
adotadas em função
dessa auscultação

- Criação de um instrumento de
auscultação das crianças e jovens
acerca do impacto que sentiram da
pandemia nas suas vidas

- Crianças e jovens

- Escolas
- Município (elemento/s a
designar)

Até 2025 promover oportunidades de
auscultação de crianças e jovens com
necessidades de saúde especiais,
integradas/os nas escolas do Concelho

Promover a participação efetiva
das crianças e jovens do
Concelho, nomeadamente com
alguma vulnerabilidade particular

- N.º de ações realizadas
junto de crianças e
jovens com necessidades
de saúde especiais, com
registo/relato das
mesmas

- Equipa interinstitucional constituída
para este fim

- Crianças e jovens com
necessidades de saúde especiais

- Equipas de ensino especial
das escolas
- CPCJ (Saúde)
- Município (elemento/s a
designar)

Até 2025 promover oportunidades de
auscultação de crianças e jovens
imigrantes, integradas/os nas escolas do

Promover a participação efetiva
das crianças e jovens do
Concelho, nomeadamente com

- N.º de ações realizadas
junto de crianças e
jovens imigrantes, com

- Equipa interinstitucional constituída
para este fim

- Crianças e jovens imigrantes

- Equipas escolares
- CPCJ (membro/s a
designar)
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Promover a participação efetiva
das crianças e jovens do
Concelho

- N.º de novas medidas
municipais fruto destas
reuniões
- N.º de candidaturas
efetuadas
- N.º de ações efetivas
conseguidas

- Município (elemento/s a
designar)
- CPCJ (membro/s a
designar)
- Entidades/Instituições

Concelho

alguma vulnerabilidade particular

registo/relato das
mesmas

Promover a participação efetiva
das crianças e jovens do
Concelho, nomeadamente com
alguma vulnerabilidade particular

- N.º de ações realizadas
junto de crianças e
jovens com
vulnerabilidades ao nível
das aprendizagens/
sucesso escolar, com
registo/relato das
mesmas

Até 2025 promover oportunidades de
auscultação de crianças e jovens com
problemas de
comportamento/comportamentos
antissociais, integradas/os nas escolas
do Concelho

Promover a participação efetiva
das crianças e jovens do
Concelho, nomeadamente com
alguma vulnerabilidade particular

- N.º de ações realizadas
junto de crianças e
jovens com
vulnerabilidades ao nível
problemas de
comportamento/comporta
mentos antissociais, com
registo/relato das
mesmas

Até 2025 promover oportunidades de
auscultação de crianças e jovens que
habitualmente não participam em nada
com o intuito de estimular essa
participação

Promover a participação efetiva
das crianças e jovens do
Concelho, nomeadamente com
alguma vulnerabilidade particular

Até 2023 promover o associativismo
juvenil no Concelho

Promover a proatividade e
participação juvenil na vida da
comunidade

Até 2025 promover oportunidades de
auscultação de crianças e jovens com
vulnerabilidades ao nível das
aprendizagens/sucesso escolar,
integradas/os nas escolas do Concelho

- Município (elemento/s a
designar)

- Crianças e jovens com
vulnerabilidades ao nível das
aprendizagens/sucesso escolar

- Equipas escolares
- CPCJ (membro/s a
designar)
- Município (elemento/s a
designar)

- Equipa interinstitucional constituída
para este fim

- Crianças e jovens com problemas
de comportamento/comportamentos
antissociais

- Equipas escolares
- CPCJ (membro/s a
designar)
- Município (elemento/s a
designar)
- DGRSP

- N.º de crianças/jovens
envolvidos

- Equipa interinstitucional constituída
para este fim

- Crianças e jovens identificados por
diferentes serviços como tendo uma
reduzida ou nula participação em
ações ou oportunidades existentes
na escola ou na comunidade

- Planos de atividades
das associações

- Equipa constituída por:
- Técnico/a do Município
responsável pelas associações
- Responsáveis das associações
- Representante da CPCJ

- Associações do Concelho
- Crianças e jovens de Vila Verde

- Equipa interinstitucional constituída
para este fim

- CPCJ (membro/s a
designar)
- CLDS
- Escolas
- Município (elemento/s a
designar)
- CPCJ (IPDJ e ACDR)
- Associações de Estudantes
- ACDR
- Município (técnico/a
responsável pelas
associações)
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Área ou eixo temático

Prevenir e combater a violência contra crianças e jovens
Assegurar o Direito à Proteção e a Educação para o Direito, quer através de programas preventivos no âmbito da violência, quer
Objetivo estratégico na educação para o empoderamento individual, quer na intervenção ágil, bem informada e responsável de todas as entidades e
cidadãos perante situações de maus-tratos e/ou de qualquer tipo de violência.

Objetivos
Específicos/Operacionais

Medidas/Políticas

Indicadores

- Garantir o direito à proteção de
crianças e jovens

- N.º de serviços
existentes no Concelho
que trabalham de alguma
forma no âmbito da
intervenção em situações
de violência doméstica
que vitimam crianças e
jovens

- Equipa especializada no âmbito da
intervenção com vítimas de violência
doméstica

- Crianças e jovens vítimas de
situações de violência doméstica e
suas famílias

- CHEGA Mais
- GIF

Até 2022, criação de um serviço de apoio
psicológico especializado para crianças e
jovens vítimas de violência doméstica

- Garantir o direito à proteção de
crianças e jovens

- Concretização do
serviço de apoio
psicológico especializado
para crianças e jovens
vítimas de violência
doméstica

- Equipa especializada no apoio
psicológico a crianças e jovens vítimas
de violência doméstica

- Crianças e jovens vítimas de
violência doméstica

- CHEGA Mais

A partir de 2021 divulgar as linhas de
apoio a crianças e jovens já existentes

- Promover o Direito à proteção
das crianças e jovens do
Concelho

- N.º de marcadores de
página com os contactos
das linhas, distribuídos
pelas crianças e jovens
do Concelho

- Crianças e jovens do Concelho

- CPCJ

Até 2025 promover a renovação do Selo
Protetor das Escolas do Concelho que já
o conquistaram

- Promover a promoção dos
Direitos e a proteção das
crianças e jovens do Concelho

- N.º de escolas com
renovação do Selo
Protetor

- Escolas do Concelho com Selo
Protetor

- Escolas
- CPCJ (membro/s a
designar)

Manter (e, se possível, reforçar ao nível
dos recursos humanos) os serviços locais
que trabalham situações de violência
doméstica envolvendo crianças e jovens

Recursos necessários

- Marcador de página com os
contactos de linhas telefónicas de
apoio às crianças e jovens (CPCJVV,
SOS Criança, Linha Crianças em
Perigo)
- Diligenciar a renovação do selo
protetor
- Práticas promotoras dos Direitos e
proteção das crianças e jovens

Público-alvo

Até 2025 promover a candidatura ao Selo
Protetor (da CNPDPCJ) das instituições
do Concelho

- Promover o Direito à proteção
das crianças e jovens do
Concelho

- N.º de entidades locais
que se candidatam ao
Selo Protetor

- Candidaturas institucionais ao Selo
Protetor

- Entidades com competência em
matéria de infância e juventude do
Concelho sem Selo Protetor

Até 2025 promover a educação para o
Direito das crianças e jovens

Promover a educação para o
Direito como meio fundamental

- N.º de ações realizadas
no âmbito da educação

- Equipa interinstitucional constituída
para este fim

- Crianças e jovens das escolas de
Vila Verde

Responsáveis

- Rede Social
- Município (elemento/s a
designar)
- CPCJ (membro/s a
designar)
- DGRSP
- GNR
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integradas/os nas escolas do Concelho

para o exercício da cidadania e
como uma forma de proteger

Até 2023 promover práticas institucionais
de recurso precoce e sistemático ao
sistema tutelar educativo, como prática
educativa fundamental para a educação
para o Direito

Prevenir precocemente a
escalada de comportamentos
juvenis que colidem com o
Direito, como forma fundamental
para o exercício da cidadania

para o Direito

- N.º de sinalizações
anuais ao sistema tutelar
educativo

Até 2023 promover práticas educativas
sem recurso a violência (física e/ou
psicológica), através de ações de
sensibilização, folhetos informativos e
outros meios

- Promover a proteção das
crianças e jovens e o seu direito
a crescer sem violência

- N.º de ações
desenvolvidas

Até 2023 promover interações sociais
entre crianças e entre jovens sem recurso
a violência (física e/ou psicológica),
através de ações de sensibilização,
folhetos informativos e outros meios

- Promover a proteção das
crianças e jovens e o seu direito
a crescer sem violência

- N.º de ações
desenvolvidas

Anualmente, promover a informação
acerca do que constitui abuso sexual de
crianças e jovens, com vista à sua
prevenção, identificação e
intervenção/sinalização

- Promover a proteção das
crianças e jovens contra as
situações de abuso sexual
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- N.º de ações
desenvolvidas

- Equipas escolares
- CPCJ (membro/s a
designar)
- Município (elemento/s a
designar)
- Disseminação do Guião de
procedimentos de comunicação do
Ministério Público, no âmbito da Lei
Tutelar Educativa junto dos técnicos
das entidades para a sua prática
- Equipa multidisciplinar e
interinstitucional que planifique e
elabore diferentes ações e materiais a
divulgar no âmbito da sensibilização
para a educação sem recurso à
violência
- Equipa multidisciplinar e
interinstitucional que planifique e
elabore diferentes ações e materiais a
divulgar no âmbito da sensibilização
para a educação sem recurso à
violência
- Equipa que prepare e dinamize de
forma diferenciada e junto de
diferentes públicos, ações de
(in)formação acerca do abuso sexual
de crianças e jovens

- Crianças e jovens com
necessidade de encaminhamento
para o Sistema Tutelar Educativo

- CPCJ (membro/s a
designar)
- Escolas

- Pais
- Professores/as e outros cuidadores
- Assistentes operacionais

- CPCJ (membro/s a
designar)
- Equipas escolares
designadas para o efeito
- CSPA

- Crianças e jovens do Concelho

- CPCJ (membro/s a
designar)
- Equipas escolares
designadas para o efeito

- População em geral, de forma
diferenciada (crianças, jovens,
pais/cuidadores, técnicos, população
em geral)

- CPCJ (elemento/s a
designar)
- Escolas

Promover a produção de instrumentos e de conhecimento científico potenciadores de uma visão global dos Direitos das crianças
e jovens
Promover o conhecimento atualizado, holístico e interinstitucional da realidade infantojuvenil local, de modo a sustentar a
Objetivo estratégico
definição de medidas e políticas locais com sentido e exequíveis

Área ou eixo temático

Objetivos
Específicos/Operacionais
Até 2022, proceder à recolha e
tratamento permanentemente de
informação pertinente relativa às crianças
e jovens e à realização dos seus Direitos

Medidas/Políticas

Criação de um observatório da
realidade infantojuvenil

Indicadores

Recursos necessários

- Criação do órgão
Municipal responsável
pela criação e
manutenção de um
observatório Municipal da
realidade infantojuvenil
de Vila Verde

- Equipa interinstitucional para
constituir o órgão em questão

- Equipa multidisciplinar que se
responsabilize por conceber um plano
para o estudo a efetuar, dinamize a
sua realização, analise a informação e
a devolva aos responsáveis, crianças
e jovens com propostas de melhoria

Público-alvo

Responsáveis

- Município
- Conselho Municipal de Educação
- Conselho Municipal da Juventude
- Rede Social
- CPCJ
- EMAT/Segurança Social

- Município (GIF)

- Crianças e jovens das escolas do
Concelho

- Município (elemento/s a
designar)
- Escolas
- Transportadoras
- Equipa externa

- Equipa interinstitucional que prepara,
aplica e analisa os resultados de uma
auscultação periódica das crianças e
jovens ao nível das suas experiências
de violência (física e/ou psicológica)
em diferentes contextos e perpetrada
por diferentes agentes

- Crianças e jovens do Concelho

- Equipa externa
- CPCJ (membro/s a
designar)
- Psicólogos/as das escolas
- Município (elemento/s a
designar)

- CPCJ (membro/s a
designar)

- CPCJ (membro/s a
designar)
- Escolas

Até 2022, fazer um estudo
pormenorizado acerca do nível de
satisfação, segurança e adequação (em
termos de horário e equipamentos) dos
transportes escolares, com a participação
das crianças e jovens

Promover o bem-estar nos
transportes escolares

- Realização do estudo e
propostas de melhoria
emanadas a partir dele

Até 2022 criar um observatório da
violência (física e/ou psicológica) contra
crianças e jovens, com vista à redução
(erradicação) de tais práticas

Conhecer e propor medidas de
combate e prevenção de
situações de violência contra
crianças e jovens, perpetradas
por adultos (pais, cuidadores,
professores/as, outros) ou por
outras crianças ou jovens

- Comunicação pública
dos resultados periódicos
que vão sendo apurados
- N.º de medidas
propostas pela equipa

Em cada ano letivo, promover formação
junto de técnicos de diferentes serviços
acerca dos Direitos da Criança e do
Sistema de Promoção e Proteção,
promovendo a responsabilização de cada
um/a

Promover o conhecimento e a
intervenção eficiente de todos no
Sistema de Promoção e
Proteção

- N.º de ações
desenvolvidas

- equipa de formação da CPCJ

- Técnicos dos diferentes ramos e
áreas de intervenção: educação,
bombeiros, párocos, presidentes de
junta, assistentes operacionais, etc.

Em cada ano letivo, até 2025, produzir
pelo menos um material audiovisual que
aborde temas diversos relacionados com
os Direitos da Criança, dirigidos a
diferentes públicos: crianças, jovens,

Divulgação dos Direitos da
Criança junto de diferentes
públicos

- N.º de materiais criados

- Equipas de trabalho criadas em
parcerias diversas (alunos/as,
professores/as e CPCJ; rádios/TV
escolares/locais ou outras…)

- Toda a população
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pais, técnicos e população em geral
Manter a população informada e
sensibilizada para diferentes matérias
relacionadas com os Direitos da Criança
e a proteção de crianças e jovens

Divulgação dos Direitos da
Criança junto de diferentes
públicos

- N.º de seguidores
- N.º de artigos da CPCJ
publicados no Jornal
Vilaverdense

- Manutenção da página do Facebook
da CPCJ
- Manutenção da página do Instagram
da CPCJ

- Toda a população

- CPCJ (Presidente e
membro cooptado do CLDS)

Realizar um novo diagnóstico da
realidade infantojuvenil em 2025 e, com
base nele, reformular o Plano VAI para os
anos seguintes

Planificação concertada da ação
junto das crianças e jovens do
Concelho

- Realização de um novo
diagnóstico infantojuvenil
- Reformulação do Plano
Local de Promoção e
Proteção dos Direitos das
Crianças e Jovens

- Definição atempada da informação a
recolher para o Diagnóstico Local
- Articulação com as diferentes
equipas com intervenção propostas no
atual Plano, quer na recolha de
informação, quer no desenho do novo
Plano

- Município
- Conselho Municipal de Educação
- Conselho Municipal da Juventude
- Rede Social
- CPCJ
- EMAT/Segurança Social

- Município (elemento/s a
designar)
- Rede Social
- Equipa externa

Procurar suporte a nível supraconcelhio
(CIM) para as diferentes ações propostas
que envolvem recursos mais
especializados para a sua realização

Melhorar práticas concelhias ao
nível da realização dos Direitos
da Criança

- Concretização de
qualquer apoio da CIM
Cávado em qualquer
uma das propostas do
presente plano

- Definição das possibilidades de
intervenção e apoio da CIM e sua
concretização

- Município
- CIM

- Município (elemento/s a
designar)
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4. Considerações finais
A expectativa para a implementação do VAI é elevada. Resultou de um processo
amplamente participado, quer na resposta a questionários quer na participação em
sessões grupais, envolvendo ao todo cerca de 1500 pessoas, das quais 935 crianças
e jovens, e não estando aqui contabilizadas as que se envolveram para que tudo
pudesse efetivamente ser concretizado (a equipa, educadores/as, professores/as,
outros/as técnicos/as escolares e de instituições, direções das escolas, interlocutores
da CPCJ). A CPCJVV, que encabeçou o processo a ele conducente, está plenamente
consciente de que grande parte da sua implementação dependerá da adesão das
entidades locais. Espera-se que a apresentação do Plano à Rede Social (apenas
possível em junho de 2021) resulte na sua adoção coletiva, ainda que esteja aberta a
possibilidade de alguns ajustes por propostas que dali advenham.
Ressalve-se também que se pretende ainda fazer uma partilha da proposta do
VAI a todos e todas quantos/as participaram no processo que permitiu o diagnóstico,
com vista também à sua auscultação para integração de eventuais ajustes, em
particular as crianças, jovens e pais. Para as crianças, em particular, pretende-se fazer
uma versão simplificada do plano, na forma de um pequeno filme, para que mais
facilmente possam compreendê-lo e dar sobre ele feedback, com eventuais propostas
de ajustes também, ao longo do tempo.
Assim, a proposta do VAI poderá ser ainda alvo de pequenas reformulações.
De todo o modo, acreditamos que a sua implementação poderá significar uma
real oportunidade de melhoria da qualidade de vida das crianças e jovens de Vila
Verde, uma melhor concretização dos Direitos das Crianças, o exercício efetivo e mais
abrangente de uma parentalidade positiva no Concelho e uma comunidade mais
realizada e feliz!
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Anexo XVI – Análise das respostas aos questionários dirigidos a crianças,
jovens e famílias/pais

Brincadeira e Lazer

Crianças

Jovens

Famílias/pais

- Cerca de metade das crianças
(51,9%) refere haver espaços
públicos para a realização de
atividades lúdicas e desportivas na
zona onde reside.

- Apenas 40% dos jovens refere
haver espaços públicos para a
realização de atividades lúdicas e
desportivas dirigidas a
adolescentes, na zona onde reside.

- A maior parte refere haver espaços
públicos para a realização de
atividades lúdicas e desportivas
para as crianças mas a opinião já
não é a mesma quanto a espaços
para atividades para jovens.

- Mais de metade das crianças
refere que os adultos da família não
brincam com elas ou nem sempre o
fazem, mas ao fim de semana cerca
de metade diz que isso já acontece.

- Pouco menos de metade dos
jovens (48,9%) refere ter tempo
suficiente
para
descansar
e
aproveitar o tempo livre.
- Cerca de um terço dos jovens
desconhece se as crianças com
deficiência utilizam os mesmos
espaços públicos que as restantes.

- A grande maioria das crianças
refere ter tempo suficiente para
brincar, descansar e aproveitar o
tempo livre depois da escola e
durante o fim-de-semana.

- A grande maioria (89,6%) refere
haver sítios onde podem estar em
contacto com a natureza.

- Cerca de metade das crianças
refere que, no fim de semana, é
habitual irem passear, ao museu,
comer fora ou a outros sítios.
- 60,5% das crianças refere ter
atividade regular ao ar livre (praia,
campo ou rio).

- Menos de metade dos pais refere
levar frequentemente as suas
crianças ao parque ou acompanhálas noutras atividades.
- Nem sempre há oportunidade de
interagirem com outros pais/mães
na realização de algumas destas
atividades, mas a maioria gosta de
brincar com os filhos nessas
ocasiões.

- Há pouca participação em
atividades
extracurriculares
e
desportivas,
e
os
recursos
económicos são apontados como
um dos motivos.

- Nem sempre há tempo suficiente
para
as
crianças
brincarem,
descansarem e aproveitarem o
tempo livre depois da escola, nem
para os pais passarem tempo e
brincarem com estas depois do
trabalho.

- Há tempo de convívio em família
durante os fins-de-semana, os
jovens gostam de passar tempo com
os pais, mas estes não os
acompanham
tanto
noutras
atividades de brincadeira/lazer.

- É bastante comum mas nem
sempre
acontece,
fazerem
atividades em família aos fins de
semana.
- As famílias promovem
atividades ao ar livre.

muito

Análise dos comentários livres…
- Brincar é reconhecido como algo
muito bom, divertido, relaxante
importante, saudável e que faz parte
da infância.
- As crianças associam “brincadeira
e lazer” a atividades e jogos
diversos, físicos, de tabuleiro ou
digitais, mas sobretudo em interação
com outros: amigos, irmãos e
família.
- São feitas algumas referências a
falta de tempo para brincar devido à
carga horária e à quantidade de
trabalhos de casa (“Seria melhor se

- Brincar é um Direito das crianças
(“… acho que nós não somos
apenas estudantes em que tem de
estar sempre a estudar ou olhar
para os livros somos humanos com
Direitos de brincar …”).
- Brincar é bom, fixe, divertido, top,
incrível, maravilha, relaxante.
- Brincar é essencial para a vida,
imprescindível nestas idades e
importante a nível pessoal e da
comunidade
(ex.
crescimento,
desenvolvimento, saúde mental,
qualidade de vida, convívio e

- Brincar é reconhecido como um
Direito das crianças e importante
para o seu crescimento,
aprendizagem, bem-estar e
desenvolvimento individual e social.
As
famílias/pais
associam
“brincadeira e lazer” a atividades
relaxantes e individuais, a atividades
culinárias, a desportos e atividades
ao ar livre, em diferentes espaços e
com envolvimento também dos
irmãos.
- É apontado falta de espaços para
sobretudo para os adolescentes
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não houvesse tantos deveres para
fazer”).
- É também referida falta de tempo
para brincar em família devido ao
horário de trabalho (“nem sempre a
minha família brinca comigo, porque
ou ás vezes não têm tempo ou
estão a trabalhar”)

interação social).
- Falta de espaços e atividades de
lazer.
- Falta de tempo para brincar devido
a responsabilidades, à quantidade
de trabalhos de casa, e às
dificuldades na gestão/organização
do tempo.

- Também são feitas algumas
referências a falta de espaços de
lazer (“na minha aldeia não existe
parque infantil por isso vou com a
minha avó para o quintal”).

brincarem e praticarem desporto
(“no meu lugar não existe nada”,
“ existem poucos sítios/espaços
para estar com crianças de 8 a 12
anos de idade”, “meus filhos já são
adolescentes e para essa faixa
etária não existe nada para poderem
fazer desporto ao ar livre acho que
deveriam por um espaço com
máquinas de desporto”, “vivo em
Prado e sinto que faltam parques
dedicados aos mais pequenos e
também aos adolescentes”) e os
espaços existentes também não
estão bem aproveitados (“tanto
espaço verde e mal aproveitado”, “o
parque da Vila é vergonhoso”, “um
parque infantil minúsculo não é
solução”, “costumo levar o meu filho
na ciclovia e não a acho nada
segura, deveria ter uns pinos entre a
ciclovia e a estrada”, “na Lage os
locais de lazer deveriam estar
melhor preservados”, “poucos
parques infantis com divertimentos
adequados e/ou com manutenção
adequada ”).
- Apontam falta de tempo para as
crianças brincarem devido ao
horário escolar (“as aulas ocupam o
tempo quase integral dos meus
filhos”; “passam muito tempo
fechadas entre quatro paredes”) e
para os pais brincarem com as
crianças (“vida agitada retira tempo”;
“gostava de ter mais tempo e
conseguir organizar me melhor”).
- Apontam a importância desta
questão ser repensada a nível
comunitário “a minha opinião este
assunto deveria ser mais seriamente
considerado no âmbito das
decisões: políticas, escolares,
comunitárias e familiares. Crianças
felizes e saudáveis são causa e
efeito de sociedades felizes e
saudáveis”.

Participação e cidadania
Crianças
- Não é muito comum os
professores perguntarem se gostam
das aulas e da escola e ainda
menos sobre o que poderia ser feito
para melhorar os recreios.
- É relativamente frequente os pais
perguntarem onde querem ir
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Jovens
- Há boa comunicação entre paisfilhos, e os jovens referem também
que as suas opiniões são tidas em
consideração.
- Enquanto, é frequente os pais lhes
perguntarem onde querem ir
passear/ir de férias, isto nem

Famílias/pais
- os pais falam muito com os filhos,
desde que as crianças são
pequenas.
- As opiniões das crianças/jovens
são ouvidas e tidas em
consideração.

passear/ir de férias, e sobre quais
as atividades que querem realizar
aos fins-de-semana.

sempre ocorre quanto às atividades
durante os fins-de-semana.
- Falta participação em grupos para
discutir o que há de bom/aspetos a
ser melhorados na escola, e indicam
que, também, nem sempre os
professores os abordam sobre estes
aspetos.

- É comum as crianças ajudarem
nalgumas tarefas domésticas, e
referem divertir-se ao fazê-lo.
- Já ouviram falar sobre os Direitos
das crianças/jovens através da
família, escola ou televisão.

- É frequente os pais perguntarem
aos filhos onde querem ir passear/ir
de férias, mas isto nem sempre
ocorre quanto às atividades durante
os fins-de-semana.
- Pais integram filhos/as nalgumas
tarefas domésticas, atribuindo-lhes
satisfação.

- Falta integração em projetos e
atividades da comunidade (ex.
Câmara Municipal, Conselho de
Jovens).

- Há pouca integração em projetos e
atividades da comunidade (ex.
Câmara Municipal, Conselho
Municipal de Jovens).

- Já ouviram falar sobre os Direitos
das crianças/jovens através da
escola, televisão e Internet.

- Os pais desconhecem a existência
de um Conselho Municipal de
Jovens.

- Têm acesso à Internet em casa e
sentem-se conectados com o
exterior.

- Já ouviram falar sobre os Direitos
das crianças/jovens através da
televisão, rádio, internet ou outra
fonte.

Análise dos comentários livres…
- É essencial para todos e
importante para se aprender a ser
um bom cidadão.

- A participação e cidadania é boa,
fixe, top, interessante, maravilha e
fundamental para a população.

- Para as crianças encontra-se
associada aos conceitos de boa
educação, respeito e ajuda nas
tarefas familiares (“sou uma pessoa
que respeita todas as pessoas
independente da cor, da
nacionalidade, da religião”, “eu
ajudo os meus pais a cortar a relva
fazer a cama, arrumar a louça,
limpar o carro, aspirar e limpar o
meu quarto”).

- Para os jovens, esta encontra-se
associada aos conceitos de
solidariedade (“gosto de ajudar
quem precisa” “tem vezes que ajudo
as pessoas idosas em algo”).

- Gostam de aprender sobre
cidadania e consideram-no
necessário (“eu gosto muito de
cidadania por aprendemos coisas
novas”, “Acho que as pessoas
ajudam de aprender mais sobre
Cidadania).
- Há falta de participação neste tipo
de atividades (“Não participo muito”
“+ou-”). No entanto, para as
crianças “Quando todos participam
nada custa”.

- Há falta de participação neste tipo
de atividades (“não participo nada”
“é irregular”).
- Há vontade em participar mais
neste tipo de atividades (“quero
participar mais” “gostaria de
participar em algo para ajudar o
planeta ou a comunidade em geral”).

- O envolvimento das crianças/
jovens em atividades de reflexão e
participação é fundamental para o
crescimento e desenvolvimento
pessoal (“bons hábitos, bons
princípios e boa comunicação”,
“reforço dos valores”).
- Integração em atividades religiosas
e escutismo.
- Falta oferta, disseminação e
inclusão (“aldeias estão
esquecidas”, “gostaria que houvesse
outro tipo de associações, por
exemplo associado à ciência e
descoberta”, “falta um centro de
apoio à escola mais modalidades
desportivas e às artes”, “as juntas
de freguesia não informam” “se o
Município tem propostas ou realiza
atividades, a melhor forma de levar
o conhecimento aos pais é informar
na escola”, “devemos dar
oportunidade a todas as crianças de
participar em atividades).
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Segurança e Proteção

Crianças

Jovens

- A maioria não usa o autocarro ou
outros transportes públicos para ir à
escola, porém há uma percentagem
significativa que os usa.

- Apenas cerca de metade dos
jovens refere sentir-se seguro ao
usar o autocarro ou outros
transportes públicos.

- A maioria não vai para a escola a
pé ou de bicicleta.

- Relativamente à comunidade, a
maioria sente-se segura a caminhar
e a andar de bicicleta na rua.

- Apenas 40% refere não ter medo
de ir para a escola a pé ou de
bicicleta.
- Na escola, 45,4% das crianças
afirma não ter medo que outras
crianças lhes façam mal. As
restantes dividem-se, mas 21,6%
tem esse medo.

- Na escola, a maioria dos jovens
afirma não ter medo que outras
crianças/jovens lhes façam mal, mas
cerca de 40% tem ou terá às vezes.
- Referem não haver muitas lutas
entre os pares nas suas escolas.

- Em situação de medo, as crianças
costumam falar com os pais/família.

- Há consciência dos riscos na
Internet e os pais também já falaram
com os jovens sobre a utilização da
Internet.

.

- Em situação de perigo, os jovens
sabem a quem se dirigir a pedir
ajuda.

Famílias/pais
- A maioria das crianças não vão
para a escola a pé ou de bicicleta
sozinhos ou com os colegas, sendo
que os pais as levam a
pé/mota/carro.
- As opiniões acerca da segurança
na utilização dos transportes
públicos para a escola dividem-se
muito.
- Nem sempre, as crianças têm
experiências positivas com outras
na escola/fora da escola.
- Em situação de medo/perigo, as
crianças costumam falar com os
pais.
- Na infância dos pais atuais, era
normal os pais baterem nos filhos.
- Apenas 40,7% dos pais afirma
nunca ter batido nas crianças. Em
momentos difíceis, a grande maioria
reconhece já ter gritado,
desculpando-se e tentando
encontrar soluções alternativas.
- Procuram manter a comunicação e
supervisão das atividades na
Internet e limitação de acesso a
sites, e ler sobre questões
relacionadas com as crianças.

Análise dos comentários livres…
- Quando há insegurança, é devido
a exposição a conteúdos violentos,
episódios de bullying, ausência
temporária dos pais, falta de
auxiliares na escola e policiamento
nas ruas (“tenho medo quando
ousso falar de algumas notícias
como por exemplo: assaltos”, “a
minha segurança na escola não é
muito boa porque uma pessoa da
turma está sempre a dizer "lá fora
vais levar”, “por vezes sentimos-mos
inseguros longe dos nossos pais”,
“deviam meter mais educadores no
recreio a tomarem conta de nós”,
“as ruas precisavam de mais
guardas”).
- Os pais, irmãos e pessoas adultas
são importantes na promoção da
segurança (“eu sinteme segura na
minha família e ela me encuraja
para eu não sentir medo da escola e
isso me faz bem”, “quando preciso
de segurança e proteção tenho
sempre o meu pai e a minha mãe”,
“falo mais de coisas íntimas com os
meus irmãos”, “se alguém estiver
com medo de algum rapaz tem que
se informar algum adulto”).
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- Há segurança (“sinto-me segura”
“estamos protegidos apesar de
haver perigos” “meu Concelho acho
que é bastante calmo e seguro”).
- Quando há insegurança, é devido
a estereótipos de género (“tenho
medo de andar sozinha na rua por
ser uma mulher”, “ maior parte das
raparigas têm medo de andar na
rua, mas isso é por causa da nossa
sociedade machista”), a situações
de pobreza (“cada vez existe
pessoas na miséria que precisam de
pôr exemplo roubar para
subreviver”) e a ausência de
proteção dos pais (“quase que
nunca tenho os meus pais para me
protegerem”).
- Há consciência dos riscos na
Internet (ex. partilha de informação
pessoal, acesso a sites, solicitações
de amizade/contactos com pessoas
desconhecidas).
- Os pais são importantes na
promoção da segurança (“os meus
pais estão aqui para tudo”).

- Insegurança na escola (“a escola é
um lugar que tem que passar
segurança para criança e a nós
país”, “bateu no meu filho e ficou
ameaçando”), e na comunidade
(“horários dos autocarros,
camionetas não se adaptam à
escola”, “levo os meus filhos a
paragem pois não me sinto segura a
deixar ir sozinhos “).
- Falta atividades de prevenção de
comportamentos de riscos na escola
(“cuidados a ter com as drogas
álcool prevenção e proteção na vida
sexual”, “a proteção informática é
muito descurada, e nem na escola
podemos contar com o apoio dos
professores, visto que muitos deles
só têm conhecimentos básicos
sobre perigos na Internet. acho que
deveria haver mais informação, quer
com panfletos, quer com workshops
sobre estes temas”).
- Família e comunidades são
importantes na promoção da
segurança (“o dever dos pais”, “pais
devemos estar mais atentos”,
“cuidados com o perigo do uso
excessivo da internet, maus colegas
e acidentes rodoviários e

domésticos”, “dialogo é
fundamental”, “devem promover
condições para que a criança se
desenvolva em segurança e sempre
que tal não se verificar, esta
situação deve ser reportada as
entidades competentes, da
localidade”).
- há legitimação de práticas
parentais com recurso a castigos
físicos (“de vez enquanto uma
sapatada não tem mal sapatada não
é espancar”).

Saúde

Crianças

Jovens

- existe a perceção de que os pais
são importantes para se ser
saudável e, em caso de doença,
levar ao médico;

- existe a perceção de que os pais
são importantes para se ser
saudável e, em caso de doença,
levar ao médico;

- a maioria revela que no centro de
saúde o/a médico/a - enfermeiro/a
costuma falar diretamente com elas,
e explicar-lhes o tratamento
prescrito, no entanto, nem sempre
percebem o que lhe é dito.

- a maioria revela que no centro de
saúde o/a médico/a - enfermeiro/a
costuma falar diretamente com eles;
- há um desconhecimento acerca da
existência de serviço(s) de
atendimento especializado(s) para
o(s) adolescente(s) no centro de
saúde.

Famílias/pais
- existe a preocupação com a
maternidade, sendo comum a
amamentação até aos 6 meses de
idade, embora menos de metade
dos pais tenham participado no
curso de preparação para o parto;
- pais empenhados em cumprir o
plano de saúde infantil, tanto ao
nível das consultas como da
vacinação;
- revelam preocupação com
alimentação, nomeadamente ao
nível da confeção, para que as
crianças comam alimentos
saudáveis;
- a maioria revela que no centro de
saúde o/a médico/a - enfermeiro/a
costuma falar diretamente com os
pais e com as crianças/jovens, e
explicar-lhes o tratamento prescrito,
sendo que os pais percebem o que
lhes é explicado e sentem-se à
vontade para esclarecer as suas
preocupações/dúvidas.

Análise dos comentários livres…
- de um modo geral, a saúde e a sua
manutenção são percecionadas
como importantes; bem como adotar
uma alimentação equilibrada e
saudável.

- de um modo geral, a saúde, a
adoção de uma alimentação
equilibrada e saudável e a prática
de exercício físico são
percecionadas como importantes;

- perceção de que os pais são
importantes para a promoção de
comportamentos saudáveis: “graças
aos meus pais é boa”, “a minha
família vê sempre o que eu tenho e
se for para ir ao médico eles me
levão ao médico”.

- no entanto, alguns jovens relatam
que a saúde poderia ser melhor pois
“tenho de melhorar a minha
alimentação”, “já tive problemas
psicológicos”, “costumo ter muitas
gastrites por causa de ter nervos”,
“houve uns tempos em que fiz mal à
minha saúde”.
- perceção de que os pais são
importantes para a promoção de

- perceção de que a saúde é
importante para o crescimento e
desenvolvimento físico, mental e
social, pelo que se reconhece a
importância das consultas médicas,
adotar uma alimentação saudável e
ter rotinas de sono.
- por outro lado, é referida a fraca
qualidade da alimentação na escola:
“de uma forma geral deveria ser
melhor, mas especialmente nos
mais pequenos”;
- vários pais referem-se ao Sistema
Nacional de Saúde e as suas
opiniões sobre o seu funcionamento
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comportamentos saudáveis: “os
meus pais ajudam sempre pra que o
aconteça”.

dividem-se;
- manifestação de dificuldade em ter
acesso fácil a informação/recursos
sobre temas específicos.
- existe a perceção de que a família
e a comunidade são importantes
para a promoção de
comportamentos saudáveis.

Educação

Crianças

Jovens

- A maioria gosta da escola e ainda
mais de aprender coisas novas.

- A maioria nem sempre gostou da
escola.

- As crianças referem
maioritariamente que os seus
encarregados de educação
participam muito nas atividades da
escola.

- As crianças/jovens com deficiência
e incapacidade são sempre
respeitadas.

- A maioria refere que os pais lhes
perguntam o que aprenderam e
ajudam-nos nos trabalhos de casa.
Também conseguem pagar o
material escolar.
- A maior parte das crianças (71,4%)
refere que nem sempre percebe o
que os/as professores/as dizem.
- A maior parte das crianças referem
já ter tido ajuda dos/as
professores/as nalguma situação.
- Há atividades para aprenderem
sobre Direitos das crianças, a
promoção da saúde e a proteção do
meio ambiente.
- Apenas 39,5% das crianças refere
que o tempo de recreio é suficiente.
- Relativamente à higiene das casas
de banho da escola, apenas 40,5%
das crianças referem estarem
sempre limpas.
- Face a problemas, indicam que há
pessoas adultas na escola com
quem podem falar.
- Quanto aos/às professores/as,
cerca de 30% considera que nem
sempre eles/elas tratam todas as
crianças da mesma forma ou não o
fazem de todo.
- Apenas 56,8% das crianças afirma
que os professores/as nunca batem
e 18,9% que nunca gritam
- Na comunidade não há uma
biblioteca que costumam utilizar.
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- Sobre o currículo académico,
consideram que nem sempre podem
estudar o que lhes interessa, os
Direitos das crianças/jovens são
divulgados, aludem a aulas sobre
educação sexual, mas
desconhecem aulas sobre
promoção de saúde (podem não
reconhecer a educação sexual como
uma questão de saúde).
- Apenas 41,5% considera que o
tempo de escola e estudo é
adequado e apenas 28,4%
considera o tempo de recreio
suficiente para estar com os amigos.
- Quanto aos/às professores/as,
cerca de metade dos jovens acha
que eles/as lhes dão atenção
suficiente, mas mais de 60% refere
já ter tido ajuda de algum/a
professor/a.
- Apenas 34,1% dos jovens refere
ser usual os professores envolvê-los
sobre a organização da escola.
- Mais de 30% doa jovens
desconhece se há aulas sobre
promoção de saúde e 20,5% sobre
educação sexual. A maioria (63,2%)
refere ter sido informado acerca dos
Direitos da Criança
- Relativamente à higiene das casas
de banho da escola, apenas 44,2%
dos jovens referem estarem sempre
limpas.
- Face a problemas, indicam que há
pessoas adultas com quem podem
falar.
- 46,9% dos jovens considera que
os/as professores/as tratam todas
as crianças/jovens da mesma forma.

Famílias/pais
- Mais de metade dos pais não
colocou as crianças com poucos
meses de idade na creche.
- Apenas 19,1% dos pais ficou em
casa com as crianças até aos 2/3
anos por opção.
- A maior parte gostou de todas as
escolas que as crianças
frequentaram.
- Pouco mais de metade refere que
as atividades e dinâmicas da escola
vão de encontro à suas escolhas
enquanto pai/mãe.
- Os pais não procuraram, na sua
grande maioria, escolas alternativas.
- Perguntam maioritariamente às
crianças o que fazem na escola e
percebem se algo não corre bem,
apoiam nos estudos, vão às
reuniões e cerca de metade refere
participar nas atividades da escola.
- Conseguem pagar o material
escolar. Sobre o currículo
académico, consideram que as
matérias são relevantes, promovem
atividades para a promoção da
saúde e proteção do meio ambiente,
porém desconhecem sobre se há
atividades para a promoção da
educação sexual.
- Quanto aos professores e
auxiliares, estes respeitam todas as
crianças sem discriminação,
sentem-se apoiados pelos
professores, porém nem sempre
apoiam os alunos individualmente.
- Na comunidade, as crianças não
costumam utilizar a biblioteca
municipal.

- Apenas 55,8% dos jovens afirma
que os professores/as nunca batem
e 17,3% que nunca gritam.
- Nas férias ou no tempo de escola,
menos de 20% dos jovens refere
trabalhar, mas a maioria refere que
isso não interfere nos estudos nem
põe em causa a sua segurança.
- Relativo à higiene das estruturas
da escola, a maioria indica que, por
exemplo, as casas de banho estão
sempre limpas.
- Os pais apoiam-nos na escola,
conseguem pagar o material
escolar, deslocam-se às reuniões,
porém nem sempre participam nas
atividades da escola.
- Durante o tempo de escola/férias,
sempre/nem sempre trabalham, e o
trabalho que realizam não interfere
com estudos ou coloca em risco a
sua saúde/segurança.
- Apenas 28,4% afirma que há uma
biblioteca na comunidade que
costumam utilizar.

Análise dos comentários livres…
- Educação é um Direito de todas as
crianças.

- Educação é um Direito de todas as
pessoas.

- Educação é um Direito de todas as
crianças.

- A educação formal/informal é boa
e é muito importante para o futuro
(“respeito amigos professores e
funcionários”).

- A educação é boa, é muito
importante para se ser alguém na
vida, culto e civilizado e para ter um
comportamento conhecedor,
adequado e respeitador.

- A educação formal/informal é vista
como muito importante para o
desenvolvimento pessoal.

- Há boas condições na escola
(“nossa escola tem umas condições
muito boas e um muito bom bem
estar”).
- Há necessidade de melhorias na
organização dos horários (“ter mais
intervalo escola de vila verde”), na
quantidade de auxiliares (“acho que
deveríamos ter mais auxiliares”) e
no trato entre professores-alunos
(“os professores tem de por mais
respeito aos alunos com mais
trabalhos ou castigos “, “uma vez
uma professora minha já bateu com
uma bola de basquete na cabeça de
um colega meu”).
- Há boa relação com os
professores (“tenho sempre boa
sintonia com a professora”, “os
professores são amigáveis”).

- Há necessidade de melhorias nas
condições das escolas, na
organização dos horários (“vejo-me
dificultada pelo tempo excessivo que
passamos fechados dentro da sala
de aula.”), nas matérias lecionadas
(“ensinar coisas que realmente
vamos precisar no futuro, como por
exemplo pagar as nossas contas,
segurança social e arranjar
emprego” “a pressão e matérias que
não achámos interessantes ou até
mesmo úteis ficamos
desmotivados”) na distribuição de
vagas (“ devíamos seguir aquilo que
queremos e não o que há vagas”) e
na auscultação dos alunos (“a
escola devia dar mais voz aos
alunos”).
- Os pais são promotores para a boa
educação (“recebi boa educação por
parte dos meus pais”).

- Mais investimento nesta área
escolar (“muito aquém das
expectativas”, “desmotivação por
parte de professores e educadores
pois sentem-se pouco apoiados”,
“falta de apoio (ministério da
educação) a vocações futuras”).
- Melhorias na definição de turmas
(“turmas mais pequenas”)
organização dos horários (“crianças
passam muitas horas na escola não
permitindo que sejam crianças”) na
quantidade de auxiliares (“temos
falta de auxiliares”), no apoio às
crianças com NEE (“com um apoio
diferente e mais direcionados,
poderiam ser completamente
diferentes na escola… análises
psicológicas deviam ser feitas com
mais frequência, para alertar e
ajudar os professores a trabalhar
melhor individualmente com as
crianças com mais dificuldades”), e
no desenvolvimento de atividades
(“mais atividades ao ar livre”) e na
construção de espaços (“espaços
lúdicos para as crianças estar”,
“infraestruturas cobertas para o
inverno”).
- Maior proximidade entre a escola-
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pais a partir nos diferentes ciclos
(“meus filhos foram passando de
ciclo escolar a relação de
proximidade, participação e
comunicação com a escola e
professores veio diminuindo”).
- Limitação dos horários de
transportes escolares (“meu filho sai
de casa as 7:40 e chega as 7:00 da
noite e no entanto as suas aulas
acabam as 5:15 da tarde”, “somos
obrigados a escolher as AEC pois
caso contrário não temos
transporte”).
- Importância de elementos da
família alargada em idades precoces
(“foi a avó paterna que me ficava
com ele até aos 2 anos e meio”,
“minha mãe tomou conta da minha
filha até aos 3 anos”).
- Família e comunidade promotora
para a boa educação (“importante e
realmente estarmos sempre atentos,
tanto na escola em relação aos
amiguinhos e professoras”, “tem que
ser bem assistida, pelos pais e
professores”).
- Mais investimento nesta área da
parentalidade positiva (“para melhor
educar as crianças, é urgente
educar, também, os pais”, “linha de
apoio parental onde pudesse tirar
dúvidas sobre como agir, impor
regras, controlar birras. Ou
formação nesta área das práticas
parentais”).

Vida pessoal/Conciliação entre a vida familiar e trabalho

Crianças

Jovens

- A maioria manifesta gostar das
suas casas e indica que estas têm
infraestruturas básicas (ex. água
para tomar banho) e condições de
higiene.

- A maioria manifesta gostar das
suas casas e indica que estas têm
infraestruturas básicas (ex. água
para tomar banho) e condições de
higiene.

- A quase totalidade das crianças
manifesta ter livros e brinquedos em
casa.

- 91,9% dos jovens refere sentir-se
seguro em casa. Há pois uma
pequena percentagem que não o
afirma.

- 62,2% referem que os pais nunca
lhes batem, mas apenas 31,9%
refere que nunca lhes gritam. Será,
pois mais comum.
- Mais de um quarto das crianças
revelam que outras crianças já lhes
bateram fora da escola.

- 73,6% refere que os pais nunca
lhes batem, mas apenas 31,4%
refere que nunca lhes gritam. Será,
pois mais comum.
- 11,4% dos jovens afirma já terá
sido agredido alguma vez por outros
jovens fora da escola
- Cerca de metade dos jovens já
terão tido a experiência de lhes
serem oferecidas drogas na escola
ou fora dela.
- A maioria nunca teve contacto com
o sistema de proteção de crianças e
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Famílias/pais
- A maioria dos pais manifesta falta
de tempo para fazer tudo o que
queriam e/ou gostariam, sentindo-se
normalmente apressados.
- O horário de trabalho também é
referido pelos pais como algo que
não está adaptado aos
compromissos familiares, pois
impede-os de dedicar às crianças o
tempo que gostariam.

jovens em perigo, mas os que
tiveram sentiram que os
profissionais os informaram/
auscultaram, gostaram e isto ajudou
a melhorar a sua vida.

Análise dos comentários livres…
- A quase totalidade dos
comentários revelam partilhas de
vida pessoal feliz (“não podia pedir
melhor”).
- O sítio onde se reside, a família e
os amigos, a educação e a saúde
contribuem para tal (“gosto muito
onde vivo”, “tenho a família e
amigos de quem eu gosto muito”,
“tenho uma família que se preocupa
comigo que cuida de mim e estão
comigo quando preciso”, “eu sentime feliz, contente com a minha vida,
tenho saúde uma incrível família e
uma boa educação”).
- Há também uma referência
positiva associada aos animais.
- Há uma referência a grande
satisfação com a vida pessoal e
sentimento de suporte familiar
apesar de concomitante com
abandono do pai.

- A opinião entre os jovens dividiu-se
entre os que consideram que a vida
pessoal é boa, agradável, feliz, “top,
divertida, altamente” e os que
manifestaram algumas dificuldades:
“sou depressiva e tenho ansiedade”,
“já passamos por muita coisa”, “tem
um pouco de tudo coisas boas e
menos más”, “pouco complicada,
mas sempre enfrento” “sou uma
pessoa com algumas dificuldades
financeiras “, “apesar dos muros que
se atravessaram no meu caminho
eu ganhei força para os subir …
dizem que eu sou um “palhaço” por
tar sempre a fazer piadas e a me
comportar mal mas eu sou assim
para não tar sempre a pensar no
passado”.
- Os pais são sentidos como
promotores para uma boa vida
pessoal, pois “tenho pessoas à
minha volta que me ajudam” e
“família e amigos que estão
presentes na minha vida”.

- Manifestação de dificuldades em
conciliar o horário laboral com as
responsabilidades familiares/
escolares, referindo “muito
complicado conciliar, acho o
trabalho rouba muito tempo aos
filhos”.
- Sugestão de uma melhor
regulamentação e organização dos
horários laborais para as famílias
com crianças/jovens: “importante
que se continue a trabalhar formas
de flexibilizar as jornadas laborais
de forma facilitar e potenciar o
desempenho do papel quer
enquanto pais, quer enquanto
profissionais”.
- Manifestadas dificuldades em
conciliar o horário laboral e escolar,
pois “deveria existir um horário que
fosse ser compatível com o horário
escolar”.
- Simultaneamente, são também
referidas as necessidades sentidas
ao nível da falta de políticas
comunitárias e de “falta de políticas
sociais e laborais a nível nacional
que aumentem o tempo de lazer dos
pais com os filhos”.
- Existe a preocupação e o esforço
dos pais na priorização e no
acompanhamento das crianças,
revelando que “sempre pus os meus
filhos em primeiro lugar… já cheguei
a fazer horários de trabalho
difíceis… mas fazia questão de à
noite ir buscar os meus filhos”, “com
organização e dinâmica e boa
autoestima tudo se consegue pelos
nossos filhos”.
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Anexo XVII – Resultados do questionário dirigido às entidades
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Anexo XVIII – Registos da auscultação das crianças do pré-escolar e 1º ano
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
Pré-escolar e 1º ano
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola __EB1 Sobral (AEPrado)__
Turma __1º ano D__
Nº de participantes (alunos/as) __23 alunos/as__
Idades entre____ e ____ anos
Data de realização 11/2020
De acordo com o solicitado cumpriu-se a auscultação aos alunos do 1º ano seguindo a
dinâmica sugerida no Vosso documento enviado.
A auscultação serviu de indicador às conceções alternativas que os alunos possuem no
âmbito do conhecimento e respeito pelos seus direitos.
Foi preparado um conjunto de 3 cartões para cada aluno: um vermelho, um amarelo e
um verde. Iniciou-se de uma forma lúdica simulando a elaboração de um semáforo, na mesa
de trabalho, respeitando a regra na ordem de colocação: o vermelho em cima, em baixo o
verde e entre estes o amarelo. Houve uma exploração sobre a importância dos semáforos, o
significado das cores e daí se partiu para a aplicação dessas mesmas cores na atividade.
Compreendidas as regras de participação, iniciou-se a auscultação propriamente dita.
Os alunos observaram auditivamente a história, contada pela docente, fez-se a
exploração e a recolha e registo das respostas dadas pelas crianças.
Assim:
1 -Acham bem que os pintainhos e as pintainhas não tivesse sido chamados a
participar?
Respostas: Vermelho- 6, acham mal; Amarelo – 5; Verde – 12, acham bem
2- Acham que quando há decisões importantes vos fazem perguntas para darem a
vossa opinião?
Respostas: Vermelho- 2, não; Amarelo – 9; Verde – 12, sim
2.1. – Onde acontece isso mais vezes?
Respostas: 5 alunos responderam que isso acontece mais em família e 18 que
acontece mais na escola.
3 – Acham que também têm tempo para brincar como gostariam?
Respostas: Vermelho- 12, não; Amarelo – 1; Verde – 10, sim
3.1. – Onde é que brincam mais?
Respostas: 20 responderam que brincam mais na escola e 3 brincam mais em casa.
3.2. – E com a família, onde brincam e como brincam…
Respostas múltiplas: 12 fazem jogos no tablet; 4 vão passear; 10 passeiam pelo
jardim e parque; 22 veem muita televisão
3.3. – O que acham que poderia ser feito para terem mais tempo para brincar?
Respostas: (na situação em casa)
a) ajudar os pais para eles ficarem com mais tempo (menina, 6 anos)
b) a minha está sempre no telemóvel (menina, 6 anos)
c) queria que a mãe e o pai não trabalhassem tanto para poder brincar comigo
(menino, 6 anos)
d) estão sempre ao telemóvel e a trabalhar no computador (menino, 7 anos)
e) a minha mãe está sempre a ver TV (menino, 6 anos)
f) a minha mãe está em conversas longas ao telemóvel (menino, 6 anos)
Na escola: despachar mais nos trabalhos
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Questões relacionadas com brincadeira e lazer:
1- Em Cervães há muitos espaços de lazer, atividades culturais e sítios para a prática de
desporto
2. Quando vão ao parque os adultos que os acompanham brincam com eles?
Respostas: Vermelho- 11, não; Amarelo – 6; Verde – 6, sim
3 – Depois da escola, os responsáveis brincam ou fazem jogos com eles?
Respostas: Vermelho- 7, não; Amarelo – 2; Verde – 14, sim (aqui consideram o ATL,
como responsável por eles)
4 – No fim de semana, as pessoas responsáveis por eles brincam ou fazem jogos com
eles?
Respostas: Vermelho- 2, não; Amarelo – 15; Verde – 6, sim (aqui consideram a
família)
5 – Se vão com a família passear, ao museu, comer fora ou outros sítios?
Respostas: 7 ficam em casa; 8 costumam sair e 8 saem às vezes.
6 – Costumam brincar na praia, no campo ou no rio?
Respostas: a resposta foi dada segundo a sua preferência. 5 gostam de brincar na
praia; 11 gostam de ir ao parque, estar na relva, ir ao campo e fazer caminhadas; 7 gostam
de ir para o rio.

1.

Questões relacionadas com a participação e cidadania:
O professor costuma perguntar se eu gosto da escola?
Respostas: Vermelho- 1, não; Amarelo – 0; Verde – 22, sim

2. As pessoas responsáveis por mim costumam perguntar-me o que quero fazer no fim
de semana?
Respostas: Vermelho- 10, não; Amarelo – 9; Verde – 4, sim
3. As pessoas responsáveis por mim costumam perguntar-me onde quero ir passear ou
passar férias?
Respostas: Vermelho- 8, não; Amarelo – 7; Verde – 8, sim
4.

Costuma ajudar a família ou fazer outras tarefas?
Respostas: Vermelho- 1, não; Amarelo – 3; Verde – 19, sim

5.

Já ouviu falar sobre os direitos das crianças em família, na escola ou na televisão?
Respostas:
a.
Em família: Vermelho- 7, não; Amarelo – 0; Verde – 16, sim
b.
Na escola: Vermelho- 0, não; Amarelo – 0; Verde – 23, sim
c.
Na televisão: Vermelho- 10, não; Amarelo – 0; Verde – 13, sim

Questões relacionadas com a segurança e proteção
1.

Na escola, nunca tem medo que outras crianças lhe possam fazer mal?
Respostas: Vermelho- 4, têm medo; Amarelo – 6; Verde – 13, não têm medo
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2.
Quando tem medo de alguma coisa costuma falar com as pessoas que são
responsáveis por ela?
Respostas: Vermelho- 2, não; Amarelo – 0; Verde – 21, sim
No final, fez-se um breve debate e reflexão sobre os Direitos Humanos, mas também
sobre os seus deveres uma vez que os dois se complementam numa relação biunívoca.
A professora titular
Júlia Barbosa
Envio dois registos da execução da atividade.
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
Pré-escolar e 1º ano
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola __JI Carreiras S Tiago (AEMRN)__
Turma __
Nº de participantes (alunos/as) __10 alunos/as__
Idades entre____ e ____ anos
Data de realização 10/2020

Os meus direitos

Olá meninos.
Sou a menina de cabelos azuis que a Matilde desenhou na sua folha branca.
Chamo-me Adélia e já tenho 4 anos.
Tenho uma família, uma mãe que se chama Lúcia, um pai que se chama Diogo e uma
irmã que se chama Iara e anda no primeiro ciclo. Também tenho muitos tios, tias,
primos e avós.
Moro na aldeia com os meus pais e tenho uma casa.
Vou ao Jardim de Infância todos os dias. Gosto muito de brincar e aprender, já sei
desenhar, pintar, recortar, escrever o meu nome, fazer puzzles, construções e gosto
muito de ver livros e ver e ouvir histórias no computador. Cumpro as regras da minha
sala e tenho as mãos sempre limpinhas.
Gosto de comer no refeitório da minha escolinha. Como fruta, legumes, carne, peixe e
bebo leite branco e com chocolate.
Não gosto do cóvid porque ele é muito feio. Está cheio de piquinhos que se colam e põe
as pessoas doentes e eu não quero ficar doente. Só vou ao médico de família para ver se
cresci, porque nunca estou doente. Já levei duas vacinas. Doeram um bocadinho, mas a
enfermeira deu-me um diploma de bom comportamento.
Tenho muitos amigos. Meninos e meninas. Sabiam que os amigos podem ser de todas
as cores e de todos os países? Na minha sala tenho um amigo de um país muito longe
daqui e ele tem cor castanhinha. Ele é muito giro e eu gosto muito dele.
Já fiz um desenho para ele com muitos corações.
Frases com as palavras que as crianças disseram sobre os seus direitos
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
Pré-escolar e 1º ano
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola __Centro Escolar de Prado__
Turma __1º ano__
Nº de participantes (alunos/as) __19 alunos/as__
Idades entre____ e ____ anos
Data de realização 20/11/2020
REGISTOS
PROPOSTA 1
A história Do Mundo de Kiqiriqui
O debate (sinalética verde, amarela, vermelha)
Acham bem que os pintainhos e as pintainhas não não tenham sido chamados a participar?
E vocês? Acham que quando há decisões importantes vos fazem perguntas para saber a vossa
opinião? E onde é que isso acontece mais vezes: na família, na escola…?
O que acham da brincadeira no reino do KIKIRIKIKI? Acham que também têm tempo para
brincar como gostariam? Onde é que brincam mais? E com a família – onde é que vão brincar e
como brincam… O que acham que poderia ser feito para haver mais sítios / tempo para
brincar.

(Outras perguntas)
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PROPOSTA 2
Brincadeira e lazer
1. Na minha terra/na minha freguesia ou bairro existem sítios para brincar (como parques
infantis), fazer jogos ou praticar desporto.
2. Quando eu vou ao parque infantil, as pessoas adultas da minha família, que me
acompanham, brincam comigo.
3. Depois da escolinha, a(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim brinca(m) ou faz(em)
jogos comigo.
4. No fim de semana, a(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim brincam ou fazem
jogos comigo. 5. No fim de semana, vou com a minha família passear, ao museu, comer fora ou
outros sítios.
6. Eu costumo brincar na praia, no campo ou no rio.

A minha participação e cidadania
1. O/a meu/minha professor/a costuma perguntar se eu gosto da escola.
2. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim costumam perguntar-me o que quero
fazer no fim de semana.
3. A(s) pessoa(s) que é /são responsável/eis por mim costumam perguntar-me onde quero ir
passear ou ir de férias.
4. Eu costumo ajudar a minha família a cozinhar ou fazer outras tarefas.
5. Eu já ouvi falar sobre os direitos das crianças pela minha família, na escola ou na televisão.
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A minha segurança e proteção
1. Na escola, eu nunca tenho medo que outras crianças me possam fazer mal.
2. Quando eu tenho medo de alguma coisa costumo falar com a(s) pessoa(s) que é /são
responsável/eis por mim.
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
Pré-escolar e 1º ano
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola __EB1 Ribeira do Neiva (AEMRN)__
Turma __1º ano D__
Nº de participantes (alunos/as) __11 alunos/as__
Idades entre____ e ____ anos
Data de realização 14/10/2020

REGISTOS PROPOSTA 1
A história Do Mundo de Kiqiriqui
A turma do 1º D da EB1 de Ribeira do Neiva do Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do
Neiva realizou a atividade sugerida pela CPCJ “Dinâmica de grupo com base numa história”,
utilizando uma sinalética em cartão (vermelho, verde e amarela), tendo-se registado os
resultados que a seguir se elencam.
A professora contou a história sugerida aos onze alunos presentes e no final:
- seis alunos concordaram que os pintainhos e as pintainhas não tivessem sido chamados a
participar na reunião, quatro discordaram e um não achou nem bem nem mal.
Argumentaram que algumas decisões são mesmo para os adultos, os outros quatro
concordaram que deveriam ser ouvidos e que também poderiam ajudar a encontrar uma
solução;
- quando interrogados se são questionados sobre a sua opinião na tomada de
decisões importantes, seis concordaram, um discordou e quatro levantaram o cartão
amarelo pois argumentaram que são tidos em conta às vezes;
- todos concordaram que têm tempo para brincar como gostariam;
- brincam mais em casa com familiares, tanto adultos como crianças e adolescentes, do que
em espaços exteriores;
- quando questionados sobre o que acham que poderia ser feito para haver mais sítios e
tempo para brincar responderam que gostariam de ter mais férias, ter mais campos de
futebol, parques infantis e espaço de recreio (pois devido à pandemia estão interditos)."
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JI e 1º ano de Freiriz
(Foi produzido um filme com os trabalhos desenvolvidos do qual se apresentam alumas
imagens)
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Anexo XIX – Registos da auscultação das crianças do 1º ciclo
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de Escolas de Moure
Turma 2º ano Profª Sandra Santos
Nº de participantes (alunos/as) - 21
Idades entre 7 e 8 anos
Data de realização 19/02/2021
REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança
- VV tem um parque que dá para as crianças brincarem
- médico de família
- continuar as escolas abertas para que os meninos possam aprender, porque há escolas que
se fecham
- cantinas escolares para garantir a alimentação
- ter família
Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança
- ajudar mais as famílias para garantam o bem-estar das crianças
- nem sempre os meninos têm ajuda quando caem
- há pessoas que moram na rua e precisam de ajuda
- há pessoas que não têm carro para levar crianças a brincar

Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter
- escolas
- manter os parques abertos
- espaços verdes

2- melhorar
- mais autocarros para as pessoas que não têm carro levarem as crianças para brincar
- dar mais informação às crianças do que existe em Vila Verde para elas
- garantir que todas as crianças têm roupa

3- criar
- escola de dança/ballet
- carrocéis para as crianças brincarem
- feiras do livro
- haver cinema em Vila Verde porque se quiserem ir ao sábado só pode ser em braga e nem se
pode sair do concelho
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas de Prado
Turma 7 CE de Prado
Nº de participantes (alunos/as) 21
Idades entre 8 e 9 anos
Data de realização 13/jan/2021

Contextualização
Os alunos visionaram o powerpoint que enviaram, mas os alunos estavam contextualizados
porque abordamos o tema no Dia do Pijama, que é precisamente o dia da Convenção dos
Direitos da Criança. Seguiu-se uma conversa sobre os direitos das crianças e os alunos
focaram-se logo nas crianças ciganas. A primeira conclusão foi a frase que iniciou o registo os adultos não respeitam as crianças ciganas, depois lembraram-se da maqueta da casa em
que o Joel fez a casa dele. Tudo o resto andou à volta disso.
REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança
As escolas continuarem a receber também os alunos ciganos para que possam aprender mais
coisas.
Os espaços de lazer.

Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança
As crianças ciganas não têm uma casa com água, casa de banho e condições de higiene.
Os pais não têm trabalho e não ganham dinheiro.
As pessoas não dão valor às suas opiniões.
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Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- Manter
Receberem os apoios que necessitam
2- melhorar
Tirar os sapos as lojas
Ouvir também a opinião dos ciganos
Dar emprego aos ciganos
Construir casas para eles com condições.

3- criar

Casas para famílias com as condições necessárias
Fazer uma escola para ensinar os pais que não sabem educar os filhos.
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Anexo XX – Registos da auscultação das crianças do 2º ciclo
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola: AEVV -Escola EB Monsenhor Elísio Araújo
Turma: 5º C
Nº de participantes (alunos/as): 18
Idades entre 9 e 12 anos
Data de realização 23/11/2020
REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança

Existência de escolas que acompanham a criança desde a mais tenra idade até ao ensino
secundário e mesmo profissional;
Existência de instituições para ensinar crianças com deficiência e prepará-los para a vivência do
seu dia a dia de forma autónoma e responsável;
As nossas escolas preparam-nos para a prática de uma cidadania responsável, onde somos todos
iguais.
Existência de um Conselho Municipal da Juventude que vela pelos interesses relacionados com as
políticas de juventude;
Existência de um cartão jovem municipal, que nos oferece descontos em alguns
estabelecimentos, ginásios e piscinas municipais;
Igualdade de acesso de todos os alunos ao ensino, apoios sociais e atividades culturais.
As crianças não são discriminadas no acesso a todas as instituições, apoios e oportunidades. São
todas tratadas de igual forma, independentemente da sua raça, cor, etnia, religião, sexo.
Os centros de saúde, chamam-nos sempre que temos de tomar uma vacina ou temos uma
consulta médica e somos bem tratados. Cuidam da nossa saúde.
A Câmara e as escolas reconhecem o nosso mérito escolar e oferecem-nos um diploma e uma
lembrança, para continuarmos com gosto pelo estudo e a querermos fazer cada vez melhor. Com
esta atitude incentivam os outros alunos a quererem ser bons alunos também.
Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança

Nada a salientar.
Estamos satisfeitos com o que nos é proporcionado em Vila Verde em termos de saúde,
educação, oportunidades, lazer e bem-estar. Não quer isto dizer que não haja nada a fazer
mais. Há sempre alguma coisa que podemos melhorar no futuro.
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Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter
Tudo o que foi dito em cima sobre o que existe e garante o respeito por alguns dos direitos da
criança em Vila Verde.
As decisões que em Vila Verde, no geral, são tomadas a favor dos interesses das crianças.
Concursos variados que nos permitem melhorar a nossa cultura geral e o gosto pelo estudo e nos
abrem novos horizontes, nos levam a sonhar.
No Natal as escolas do 1º ciclo e as juntas de freguesia costumam dar uma prenda a cada aluno,
para que não haja discriminação.
O apoio de psicólogos que trabalham com as juntas, os apoios dos professores nas escolas, para
nos tirarem dúvidas e explicarem melhor as matérias que não percebemos.
A liberdade dos alunos em exprimir as suas opiniões nas escolas através dos seus representantes,
dizendo o que está bem e o que faz falta.

2- melhorar
Realização de mais eventos culturais para jovens nas várias freguesias, passeios coletivos
dinamizados por animadores culturais, acampamentos para fomentar o convívio com o todo o
tipo de pessoas, a entreajuda e o respeito mútuo.

3- criar
Mais ATL´s ou explicadores públicos, a um custo simbólico, para que todas as crianças possam
tirar todas as suas dúvidas das matérias escolares e chegarem, assim, ao pleno sucesso escolar.
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas: Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva - Escola Básica
de Ribeira do Neiva
Turma: 5.ºD
Nº de participantes (alunos/as): 18
Idades entre 10 e 11 anos
Data de realização: 14/01/2021

REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança
Existência de uma esquadra de polícia;
Números de emergência
Existência de uma Câmara Municipal com serviços de apoio social

Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança
Há poucas escolas;
Há pouca vigilância nas ruas;
Mais higienização nas casa de banho públicas;

Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter
A CPCJ ativa

2- melhorar
Polícia a vigiar as ruas de VV
Ações de sensibilização pelo elementos da CPCJ nas escolas

3- criar
Criar um número fácil de decorar para quando as crianças e jovens não se sentirem bem com a
sua família possam ligar para a CPCJ ou para um serviço de emergência.
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola : Agrupamento Escolas de Prado- Escola Básica
Turma : 5.º A
Nº de participantes (alunos/as): 24 alunos presentes (14 rapazes e 10 raparigas
Idades entre: 10 e 11 anos
Data de realização : 11 /01/2021

REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança
- O apoio e a educação dos pais e da família mais próxima;
- Ser obrigatório andar na escola;
- Termos professores e outras pessoas para nos ajudar na escola;
- Haver leis que protegem as crianças;

Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança
- Viver em ambiente familiar sempre com problemas ( de compreensão entre as pessoas e
problemas de dinheiro)
- Maus tratos por parte dos pais e por parte de outras pessoas que convivem com as crianças;
- Violência doméstica.
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Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter:
- Apoio dos pais e das famílias;
- Apoio da escola aos alunos e às famílias;
- A escola ser obrigatória.

2- melhorar
- Ajudas financeiras aos pais e famílias;
- Acesso a espaços culturais com preços acessíveis.

3- criar
-Clubes de desporto e de outras áreas na escola (pintura, desenho, etc);
- Melhores ajudas financeiras para frequentar associações, ginásios, salas de apoio ao estudo;
- Visitas guiadas a sítios de interesse cultural e histórico para percebermos melhor o nosso
mundo.
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Anexo XXI – Registos da auscultação das crianças do 3º ciclo
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola de Prado
Turma 8D
Nº de participantes (alunos/as) 26
Idades entre 12 e 14 anos
Data de realização 07/01/2021
REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança
- Acesso gratuito à educação.
- Permite liberdade de expressão e de pensamento.
- Acesso a transportes para a escola.

Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança
- Não garante a habitação digna para todas as pessoas.
- Não garante acesso a necessidades básicas e sanitárias, como o acesso a água.
- Não garante diversidade de acesso a espaços e momentos culturais, desportivos e sociais.
- No verão não existem grupos que dinamizem atividades para crianças e jovens. Os que existem
são muito caros.

200

Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter
- Grupo de Escuteiros;
- Espaços verdes, e de diversão junto do rio;

2- melhorar
- Transporte (autocarros sempre cheios; número reduzido de transportes durante as férias);
- A sinalização das estradas estão muito velhas, não se reconhecendo os sinais;
- Oportunidades culturais para não ficarmos deprimidos e termos mais autoestima;
- Questões ambientais. Descargas de impurezas no rio de cabanelas;
- Mais modalidades desportivas, como futebol, basquetebol natação distribuidos pelas
freguesias;
- Voluntariado para as questões ambientais e sociais;
- Melhores condições Habitacionais e de acesso às mesmas;

3- criar
- Acesso a sessões de cinema;
-Eventos de Desporto e Campeonatos;
-Mais Oportunidades de Trabalho e Rendas mais Baixas;
- Campos e Espaços de Desporto: Basquete; SkatePark; Ginásios ao ar livre;
- Piscinas Gratuitas;
- Ciclovias;
- Passeios nas estradas. Os caminhos pelas estradas são muito perigosos.
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola: Moure e Ribeira do Neiva
Turma: 7ºD
Nº de participantes (alunos/as): 19
Idades entre 12 e 13 anos
Data de realização 07/01/2021

REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança
- acesso a equipamentos e eventos desportivos (pavilhões, campos de futebol, corridas)

Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança
- não existem muitos parques infantis na nossa área
- não temos parques de desportos radicais na nossa zona
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Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter

A aposta nos equipamentos desportivos

2- melhorar
-a rede de parques públicos infantis
-o aquecimento e conforto nas escolas

3- criar
- mais passeios/viagens/visitas para crianças e jovens
- mais atividades desportivas (carrinhos de rolamentos, carros telecomandados, …)
- 1 ciclovia nesta área (para bicicletas e corrida/caminhada)
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de Escolas de Vila Verde /Escola Monsenhor Elísio Araújo
Turma D
Nº de participantes (alunos/as) - 17
Idades entre 12 e 14 anos
Data de realização - 04/01/2021

REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança
- Na Escola a existência: Gabinete de Apoio ao aluno; Serviço de Psicologia; Apoios educativos
para os alunos com mais dificuldades; Equipas Multidisciplinares de apoio a crianças com
deficiências; suplemento alimentar e subsídios para os alunos mais carenciados; Clubes de
Desporto Escolar e reconhecimento do Mérito.
- Existência e dinamização nas diferentes Juntas de Freguesias de ATL, cursos de Inglês, Danças,
organização de passeios e grupos de Escuteiros.
- Descontos especiais no Complexo Desportivo/ Piscinas Municipais.
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).
- Existência de uma rede de Transportes Escolares.
- Assistência na saúde pelas Unidades de Saúde Familiar no concelho.

Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança
Nada a referir.
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Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter

- Participação dos Jovens em atividades culturais, nomeadamente a participação
das Escolas na Feira Quinhentista.
- Atividades direcionadas para as crianças na Casa do Conhecimento e na Biblioteca
Municipal.
- Concurso Bienal na Escola.
- Parceria entre as Escolas e a Academia de Música.
- Representatividade nas associações de jovens e estudantes.
- Ação das entidades políticas e policiais.
- Tudo o referido no primeiro quadro.

2- melhorar

- Mais atividades desportivas e lúdicas.
- Melhoria dos equipamentos escolares ao nível desportivo e tecnológico, bem
como nas diferentes freguesias.
- Mais eventos musicais

3- criar
Nada a referir
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Anexo XXII – Registos da auscultação das crianças do ensino profissional
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola ______EPATV_______________________________________
Turma __1º ano de Cozinha e Pastelaria__
Nº de participantes (alunos/as) ___21__
Idades entre__15__ e __18__ anos
* aluno já era maior de idade
Data de realização _27/11/2020_
REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança
- escolas;
- parques infantis;
- ginásios ao ar livre;
- centros de saúde e hospital;
- tribunal (defende os direitos das pessoas);
- bombeiros;
- biblioteca;
- câmara;
- escuteiros;
- jornais e rádios – meios de comunicação social;

Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança
- rede de transportes diminuída aos fins de semana e férias escolares;
- existência de maus tratos na família;

Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter
- os parques;
- as escolas, os espaços verdes, as ciclovias, o hospital;
- a câmara, os bombeiros;
- a rádio, a biblioteca, o jornal;
- manter os pré-escolares e as creches;
- “manter o que temos de bom, manter o mundo”;
- as aulas de preparação para o parto e criar mais.
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2- melhorar
- os acessos a VV e as estradas que estão cheias de buracos;
- as condições/qualidade dos autocarros; bem como aumentar a capacidade destes;
- a informação sobre aquilo que existe para as crianças e jovens;
- o chão em frente ao tribunal, pois falta paralelos e está mal nivelado;
- as condições da central de camionagem e o shopping VilaVerdense;
- garantir que as entidades ouçam as crianças/jovens – pensamento de que as autoridades locais
não ouvem as preocupações da comunidade e que deve ser sempre alguém maior de idade a dar
conta do que for necessário, pois caso contrário “não acreditam em nós”;

3- criar
- skatepark e pista de bicicletas “todo o terreno”;
- mais locais de ecopontos e recolhas de lixo no centro de Vila Verde e não só (“há muito lixo no
chão”;
- mais espaços verdes;
- formação parental – estrutura que promovesse esta formação; e as pessoas que gerem negócios
terem outro tipo de educação para conversar com os jovens;
- mais livrarias “porque só há uma”;
- importância de serem criados momentos regulares de participação e debate, como
oportunidade de partilha daquilo que pensam e sentem.
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Anexo XXIII – Registos da auscultação das crianças do ensino secundário
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola ESVV
Turma 3º J (equiv. 12º ano) – Curso Profissional Técnico de Apoio Psicossocial
Nº de participantes (alunos/as) - 19
Idades entre 17 e 20 anos
Data de realização 12/02/2021

REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança

- o direito à Educação, através das escolas
- a Biblioteca Municipal permite o acesso à informação
- a Câmara Municipal tem sempre alguém que ajuda com alimentos; a Dra. Júlia (vereadora)
também se envolve e desenvolve atividades connosco na escola
- tem havido garantia das necessidades diversas na atual situação da pandemia
- às vezes, localmente, há pequenos grupos que dinamizam algumas atividades, nalgumas
freguesias
- é possível desenvolver algumas atividades desportivas, como a natação; há complexos
desportivos e o desporto escolar na escola
- há Danças de Salão na Misericórdia
- antes da pandemia, na Praia Fluvial de Prado, as pessoas dinamizavam atividades em que
todos se conseguiam juntar (há gente dinâmica)
- a Praia Fluvial de Prado é segura e bem organizada
- o que há em Vila Verde é mais direcionado para os idosos e não para as crianças e jovens. É
bom para eles, mas também é preciso melhorar o que se faz para “nós”/os mais novos
- em termos gerais, é um Concelho onde há segurança e serviços de saúde assegurados

Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança
- em Vila Verde nunca há nada de novo. Em família acabamos por ir mais a Braga para ver e
conhecer aquilo que há
- há gente que ficou desempregada na pandemia que está a passar dificuldades
- o transporte para a escola é um problema; às vezes andamos todos encavalitados. De manhã
é horrível, vêm mais pessoas do que a capacidade do autocarro, não há lugares sentados para
toda a gente. O próprio corredor vai sempre cheio. Às vezes até nos sentamos junto aos vidros.
Nalguns percursos é mesmo sufocante e nada seguro. É mesmo aflitivo. A lotação excessiva é
recorrente, todos os dias. Com a pandemia os autocarros já não vinham tão cheios. A situação
já foi reportada mas continua igual. “Vamos todos a monte”, “…esmagados até às portas.
Chegaram a mandar vir um autocarro com dois andares e depois puseram dois, mas vão
ambos cheios. Depois voltou tudo ao mesmo. Vão os sentados, os que vão ao colo de outros,
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os que vão a pé, os que vão nas zonas das portas e da frente “colados”. A sensação é de malestar: transpiração, insegurança. É desconfortável, desagradável. Há autocarros de manhã, às
13:30 e das 17:30 que vão a abarrotar
- não há grande oferta de atividades para os jovens e família em Vila Verde, quando querem
fazer, vão para Braga
- saídas só ao fim de semana, com os pais. Não há oferta de transportes públicos aos fins de
semana nalgumas freguesias, ou são muito reduzidos
- há discriminação no acesso a algumas coisas consoante as freguesias em que se está. Por
exemplo, Prado tem tudo. “Pode ser porque há muitos jovens em Prado; em Vila Verde
(freguesia) veem-se mais velhinhos”
- há muitas atividades – por exemplo, ginástica artística – que não há em Vila Verde.
Querendo, temos que ir para a Braga
- se há atividades, não há informação – por exemplo, não se conhece a atividade de danças de
salão e outras...
- quando há uma festa específica (por exº na Festa das Colheitas, Sto. António, etc) há algumas
atividades, até aulas de aeróbica ao ar livre, mas só aí. São atividades muito pontuais
- nas praias fluviais de Vila Verde não há vigilância (exceto a de Prado)
- na praia Fluvial da Malheira e da Ponte Nova o ambiente não é bom e não se sente
segurança. Não há, por exemplo, nadador salvador

Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter
- o parque infantil de Vila Verde
- segurança e saúde em geral
- manter tudo o que foi referido que já garante os Direitos da Criança

2- melhorar
- melhorar a cobertura de internet. Nalguns sítios do Concelho não há net
- melhorar a net da escola (Ministério da Educação)

3- criar
- criar dinâmicas e ofertas que cativem as pessoas a ficarem em Vila Verde. Nem que fosse
uma atividade por mês, que levasse a população a juntar-se: por exº um jogo de futebol,
danças, teatro, etc. - o que vamos ver a Braga
- criar e dinamizar atividades e serviços mais direcionados para a população mais jovem. Há
coisas que só existem porque a escola promove
- dinamizar atividades no verão para as pessoas
- é necessário um nadador salvador nas praias fluviais da Malheira
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- criar animação de rua no Natal. Por exemplo, pedir ajuda às escolas para fazerem uma
Parada de Natal e aos fins de semana (durante a semana as pessoas estão a trabalhar)
- criar oportunidades para que os jovens digam o que pensam e darem sugestões
- ouvirem mais os jovens sobre o que se deve fazer na freguesia; terem uma voz mais ativa
- momentos como “este” mas sobre outros assuntos, que os adultos não sabem propriamente
do que se passa. Por exemplo, há assuntos que os jovens sabem e melhor do que se passa e
que não falam com os adultos. Por exemplo, criar um espaço para poderem falar, coisas que os
preocupam. Temos expectativas diferentes, sabemos coisas diferentes
- criar momentos de juntar jovens com jovens para falarem entre si: conseguimos expressarnos melhor do que com adultos
- criar a oportunidade para os jovens aprenderem/saberem exprimir-se e poderem exprimir-se
(exº duas jovens participaram recentemente com um trabalho seu na Rádio Miúdos, onde as
crianças falaram sobre a Amnistia; gostaram muito de ver crianças pequenas a falarem e a
participarem ali)
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Anexo XXIV – Análise das sessões com crianças e jovens por nível de ensino
1º ciclo
Aspetos que garantem os Direitos das Crianças

Aspetos que não garantem os Direitos das Crianças

- existência de parques de lazer;
- existência de escolas e cantinas escolares;
- acesso à saúde;
- a família.

- falta de condições habitacionais (sobretudo nas
crianças ciganas);
- falta de emprego e, consequentemente, rendimentos;
- não existir mais ajuda/apoio para as famílias que
necessitam para poderem garantir o bem-estar das
crianças.
Para garantir a concretização dos Direitos das Crianças

Manter

Melhorar

- os espaços verdes e parques de
lazer;
- as escolas e os apoios
necessários;

- rede de transportes públicos;
- a informação disponível sobre o
que existe no Concelho para as
crianças;
- ouvir as pessoas de etnia cigana,
garantindo empregos e condições
habitacionais para estas.

Criar
- uma escola para pais que não
sabem educar os filhos;
- atividades lúdico-culturais (escola
de dança, feiras do livro e
carrosséis disponíveis).

2º ciclo
Aspetos que garantem os Direitos das Crianças

Aspetos que não garantem os Direitos das Crianças

- existência das forças policiais, serviço social do Município,
do Conselho Municipal da Juventude e cartão jovem
municipal e CPCJ;
- existência de escolas, como local de oportunidades iguais
a todas as crianças;
- existência de instituições que acompanham crianças com
deficiência, promovendo a sua autonomia;
- o acesso a serviços de saúde;
-leis protetivas das crianças e jovens.

- pouca vigilância nas ruas e má higienização das casas de
banho públicas;
- não há escolas em várias freguesias
- situações de violência doméstica, maus tratos por parte dos
pais ou outros familiares, promovendo um ambiente familiar
desajustado;

Para garantir a concretização dos Direitos das Crianças
Manter

Melhorar

Criar

Além do referido anteriormente como
garantindo os Direitos, foi ainda
referido:
- a atividade da CPCJ;
- os apoios sociais, escolares e na
comunidade aos alunos e famílias;
- a escola obrigatória, os diversos
concursos existentes, as decisões a
favor das crianças.

- o acesso a espaços culturais com
preços acessíveis;
- realizar mais atividades ou eventos
culturais nas freguesias, para fomentar
o convívio, a entreajuda e respeito
mútuo;
- maior policiamento nas ruas co
Concelho;
- ações de sensibilização da CPCJ nas
escolas.

- ATL ou explicadores públicos, a um
custo simbólico, para que todas as
crianças tenham acesso e garantam o
sucesso escolar;
- apoio financeiro para a frequência de
associações e/ou instituições
desportivas, culturais e recreativas;
- visitas guiadas a locais de interesse
cultural e histórico do Concelho;
- um número telefónico de fácil acesso
e memorização para as crianças
pedirem ajuda quando necessário.
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3º ciclo
Aspetos que garantem os Direitos das Crianças

Aspetos que não garantem os Direitos das Crianças

- acesso a diversos equipamentos desportivos; ATL’s;
cursos/clubes diversos (inglês, dança…); e agrupamentos de
escuteiros;
- acesso gratuito à educação e aos diversos recursos e
apoios existente na comunidade escolar;
- existência de uma rede transportes escolares;
- existência da CPCJ;
- o acesso a serviços de saúde.

- poucos parques infantis, sobretudo na parte mais rural do
Concelho (?)
- não existir um parque para desportos radicais;
- o acesso a habitações com condições habitacionais
básicas e sanitárias equitativo a todas as pessoas;
- ausência de resposta, especialmente nas férias de verão,
de grupos que dinamizem atividades para crianças e jovens
a preços acessíveis.

Para garantir a concretização dos Direitos das Crianças
Manter

Melhorar

Criar

Além do referido anteriormente como
garantindo os Direitos, foi ainda
referido:
- as atividades existentes na Casa do
Conhecimento e Biblioteca Municipal;
- ação das entidades políticas e
policiais;
- as diversas atividades culturais
existentes nas escolas.

- o equipamento escolar ao nível
desportivo e tecnológico, bem como o
aquecimento e conforto nas salas de
aula;
- a rede de parques infantis;
- rede de transportes públicos
(transportes muito cheios em época
letiva e parca resposta nas pausas
letivas);
- aposta de equipamentos desportivos
diversificados pelo Concelho.

- ciclovias em vários pontos do
Concelho e passeios nas estradas
para promover a segurança dos
peões;
- criação de mais eventos desportivos,
lúdicos e musicais;
- mais oportunidades de emprego e
rendas habitacionais mais baixas.

Ensino Secundário e Profissional
Aspetos que garantem os Direitos das Crianças

Aspetos que não garantem os Direitos das Crianças

- acesso gratuito à educação e aos serviços de saúde;
- existência da Câmara Municipal, Biblioteca Municipal,
Bombeiros, Tribunal – como entidades que promovem e
defendem o bem estar das pessoas;
- meios de comunicação social;
- existência de agrupamentos de escuteiros e outros grupos
na comunidade;
- oportunidades para a prática de desportos.

- maus tratos e violência no ambiente familiar;
- pouca oferta para a realização de atividades para os
jovens e em família;
- transportes escolares excessivamente lotados;
- dificuldades impostas pela situação de pandemia que se
vive;
- discriminação no acesso a atividades ou equipamentos,
conforme a freguesia onde se reside;
- praias fluviais sem vigilância, à exceção do Faial em
Prado.
Para garantir a concretização dos Direitos das Crianças

Manter
- tudo o que foi referido anteriormente,
bem como a segurança e saúde em
geral.;
- “manter o que temos de bom, manter
o mundo!”.
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Melhorar

Criar

- a cobertura de internet em algumas
freguesias;
- a qualidade dos transportes
escolares;
- a divulgação da informação das
atividades e/ou eventos que existem
para os jovens;

- oportunidades de formação parental;
- mais locais com ecopontos e
recolhas de lixo mais frequentes;
- equipamentos desportivos
diversificados pelo Concelho;
- momentos de audição, participação
e debate dos jovens, valorizado a sua
opinião, experiência e visão das
diversas temáticas;
- mais atividades e serviços
direcionadas para os mais jovens.

Anexo XXV – Registos da auscultação de pais
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DOS PAIS - 1
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
17/12/2020
Aspetos que, em Vila Verde, garantem os Direitos da Criança
- a existência de associações recreativas
- a interação/articulação existente entre as diversas entidades (saúde, escola, autarquia,
associações, entre outras, com a CPCJ)
- existência de equipas multidisciplinares no apoio à criança e à família
- na escola, são garantidas refeições e transporte às crianças que delas necessitam
- na escola há a preocupação com o bem-estar, sobre como correm as coisas, em acompanhar
o crescimento saudável, emocional e físico, numa altura (pandemia) em que as situações de
risco são cada vez mais agravadas no seio familiar
- presença permanente de adultos (professores e funcionários) nos vários espaços
- no Natal há uma lembrança para cada criança, entregue nas escolas pelo municipio
- há zonas verdes para passear de bicicleta
Aspetos que, em Vila Verde, não garantem os Direitos da Criança
- falta de recursos humanos nas equipas multidisciplinares das escolas; são necessários mais
profissionais, inclusive para avaliar se as crianças necessitam de algum apoio específico, para
ele ser de facto dado
- apoios nas escolas são insuficientes e não estão em todas as escolas; necessidade de
recorrer ao privado para apoios especiais, com custos económicos para as famílias e que
algumas não conseguem suportar; há também pais que “não se sabem mexer”, não
conseguem os apoios necessários, sendo problemático quando as crianças precisam de
apoios especiais
- tempo diminuto na interação da escola com as famílias/pais, dificultando apoios a algumas
crianças necessitadas de apoios específicos; “a escola não tem espaço/tempo/profissionais
para estar/ouvir os pais”

- “fila de espera” enorme para acompanhamento por psicóloga na escola, sendo “poucos os
psicólogos nas escolas”
- faltam estruturas de proteção nos espaços de brincar das crianças (parques), outros não têm
condições adequadas e outros estão sempre fechados (foi dado um exemplo: o ringue de Vila
Verde, sendo dito que não é sequer divulgado quando abre); quando se pretende levar um
grupo de crianças, são colocados entraves diversos; abre apenas para aulas de educação
física do jardim de infância e do 1º ciclo
- no que respeita a atividades de crianças/jovens, o pouco que há concentra-se no centro da
Vila (exemplo: a ciclovia);
- as crianças (e as infraestruturas a pensar nelas) não têm sido consideradas prioridades
políticas pelas juntas de freguesias, sendo referido que “em Vila Verde os idosos têm sido
considerados mais prioritários”
- faltam espaços para brincar
- não são promovidas no concelho atividades para as crianças, só para adultos (exemplo:
caminhadas)
- não há divulgação do que existe no concelho para as crianças
- há Juntas de Freguesias que não funcionam em permanência, o que, às vezes, é um entrave
- nem todas as Juntas têm conhecimentos para poder ajudar, pelo que seria importante que
toda a informação passasse por esta entidade também

Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter
- uma postura de intervenção sempre que necessário
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- as equipas multidisciplinares das escolas, assim como as associações e grupos direcionados
para as mesmas
- a Academia de Música, com atividades dentro e fora do horário escolar
- a ciclovia
2- melhorar
- tentar procurar identificar as preocupações das crianças, que por vezes se sentem
intimidadas ao dar a conhecer situações em que são penalizadas ou prejudicadas; “promover a
autoestima e autoconfiança das crianças e as oportunidades de serem ouvidas de forma
segura”
- melhorar o apoio às associações e grupos que interagem com as crianças
- fomentar o diálogo entre as áreas que intervêm no desenvolvimento da criança (escola,
saúde,
lazer)
- divulgação das estruturas e atividades existentes no concelho para crianças, jovens e famílias
- divulgar os apoios para frequência das atividades na Academia de Música, pois quem tem
dificuldades, não pode usufruir; “criar bolsas para quem quer aprender um instrumento e,
financeiramente, não pode”
- garantir que dificuldades financeiras não barrem o acesso de crianças e jovens a outros bens
culturais (além da Academia de música)
- diversificar a oferta cultural, por exemplo, o teatro e o desporto
- as escolas poderiam rentabilizar recursos existentes na comunidade, sobretudo ligadas ao
desporto e às artes, de forma gratuita; o Município pode e deve colaborar; acesso seria
garantido gratuitamente a todas as crianças, em todos os ciclos de ensino, nem que fosse uma
vez no ano
- melhorar as condições de alguns espaços de atividades ao ar livre (exemplo: ringues), onde
as crianças podem brincar sozinhas ou com as suas famílias, sem terem de ir a concelhos
vizinhos
- melhorar o acesso à internet nas freguesias mais distantes e com fraca cobertura
- haver mais informação disponível e a chegar mais aos pais, quer sobre os apoios existentes
(exº terapia da fala) quer sobre como pedi-los
3- criar
- equipas mais abrangentes
- ações de formação e consciencialização para as várias entidades e pessoas
- gabinete permanente com equipa disponível 24horas por dia
- um gabinete de apoio aos pais nas escolas, para que possam ser ouvidos acerca das suas
preocupações
- apoio às crianças e pais, não só nas escolas, mas também através do Município ou Juntas de
Freguesia (por exemplo, num sistema rotativo, para ser mais sustentável)
- promover atividades comunitárias para as crianças brincarem e conviverem
- bicicletas de empréstimo local, à semelhança de outros territórios, para dinamizar as ecovias
da Vila; construção de ecovias também pelas freguesias da periferia da Vila
- ATL da responsabilidade do Município nas diversas localidades, a preço ajustados às famílias
- alternativas para as férias dos jovens (estes não podem trabalhar, mas também não têm
outras atividades interessantes; poderia pensar-se numa combinação de ambas, em que,
nalguns dias, os mais velhos tomavam conta dos mais novos, por exemplo); promover e
rentabilizar o voluntariado; as associações podem ser parceiras nestas atividades
- informação/formação aos pais que os permita acompanhar a utilização da internet, por parte
dos seus filhos. Isto é, alertar para os perigos, conhecer os programas de bloqueio de sites
altamente perigosos para crianças, identificação de sinais de comportamentos viciantes e de
dependência e implementação de formas de tratamento, entre outros.
- informação/formação aos jovens para utilização moderada e consciente da internet e
identificação dos sinais de dependência e isolamento.
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DOS PAIS - 2
Crianças e jovens com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
22/12/2020
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança
- Transportes escolares eficientes (ainda que só o sejam durante o período letivo)
- Algumas estruturas associativas ligadas ao desporto: futebol, canoagem, e outros, que
possibilitam a prática desportiva a crianças (contudo, os custos com a aquisição dos
equipamentos e pagamento de mensalidades inviabiliza o acesso a muitas)
- A existência da CPCJ como estrutura de apoio à garantia dos direitos das crianças de Vila
Verde
- Os projetos na área da saúde infantil que existem, inclusive alguns deles em articulação com
as escolas
- A crescente preocupação cívica com as crianças, com os seus interesses, direitos e
necessidades (havendo ainda muito para fazer…)
Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos da Criança
- os transportes são uma área muito deficitária em quase todo o concelho e que acarreta
implicações diretas a vários níveis, designadamente na maior mobilidade das crianças para
atividades diversas (cultura, lazer, etc.)
- há poucos espaços lúdicos/desportivos em Vila Verde e pouco diversificados: as Associações
desportivas, culturais e recreativas podiam trazer um papel importante nesta área

Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter
- manter os projetos no âmbito da saúde existentes: saúde oral, alimentação, etc..

2- melhorar
- promover mais ações de sensibilização juntas das escolas, famílias e comunidade em geral
sobre temáticas relevantes: dependências, bullying, quadros clínicos específicos: autismo,
síndrome de Down, etc… numa lógica de aumentar conhecimento e promover uma inclusão
efetiva!!!
- escolas com mais recursos e mais capacitadas para as necessidades e características das
crianças de “hoje”, considerando o contexto pandémico
- ter coragem para abandonar modelos de ensino obsoletos. Valorizar os interesses e
motivações das crianças e tê-los como ponto de partida para as aprendizagens. Entender
aprendizagem como um conceito mais amplo: Educação Holística
- maior articulação das escolas com os Centros de Recursos /IEFP e outros serviços e
respostas existentes, que trabalhem o projeto profissional das crianças com incapacidade e/ou
deficiência, visando o desenvolvimento de competências e a integração profissional de forma o
mais autónoma e independente possível
- mais oportunidades para acederem a oportunidades de desenvolvimento cultural e artístico:
música, teatro, etc.

3- criar
- criar material informativo sobre os recursos existentes, pois é determinante até numa lógica
de intervenção precoce, conhecer o que existe para poder decidir e atuar. Por exemplo, um
Guia de Recursos, para informar/ dar a conhecer às famílias das crianças portadoras de
deficiência e/ou incapacidade os apoios existentes: certificado multiusos, PSI, importância do
diagnóstico, a importância da intervenção precoce, apoios da Segurança Social, etc.
- criar material informativo sobre diversos quadros clínicos das deficiências e desafios
associados para promover um maior esclarecimento e capacitação da comunidade em geral
- desenvolver diversas iniciativas: workshops para aumentar a compreensão de todos e a
melhorar a forma de lidar com as crianças portadoras de deficiência e incapacidade:
compreender e promover o seu potencial de desenvolvimento!!
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- que as escolas sejam espaços onde os alunos possam desenvolver atitude crítica,
empreendedorismo, respeitando o ritmo de cada criança
- criar e divulgar uma planificação periódica de atividades culturais e divulgar também junto das
crianças. Mais oportunidades para participar e assistir
- campos de férias… (necessidade de pensar na questão financeira para que fosse algo
acessível a todas as crianças). Envolver também o Município, voluntários. Aliás o voluntariado,
se bem organizado e implementado poderia ter um papel importantíssimo em (quase) todas as
áreas
- espaços e oportunidades para promover a participação das crianças. Ouvindo os seus
desafios, sugestões e críticas ao que está implementado para elas
- a CPCJ e /ou as escolas poderiam desenvolver a criação de grupos formais e/ou informais de
pais e alunos onde pudessem partilhar preocupações e encontrar soluções
- Linha: “Escuta Ativa” onde pais e crianças pudessem expor problemas, dúvidas e
preocupações e receber orientação de profissionais
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Anexo XXVI – Aglutinação da auscultação dos pais
Perspetivas dos Pais
Aspetos que garantem os Direitos das Crianças
- a existência de associações recreativas e desportivas;
- a interação/articulação existente entre as diversas entidades (saúde,
escola, autarquia, associações, entre outras, com a CPCJ);
- existência de equipas multidisciplinares no apoio à criança e à família;
- existência da CPCJ como estrutura de apoio à garantia dos Direitos
das crianças e jovens;
- na escola, são garantidas refeições, o transporte escolar; existe a
preocupação com o bem-estar e acompanhamento do crescimento
saudável, emocional e físico, numa altura (pandemia) em que as
situações de risco são cada vez mais agravadas no seio familiar; e
presença permanente de adultos (professores e funcionários) nos
vários espaços; no Natal há uma lembrança para cada criança,
entregue nas escolas pelo Município;
- existência de projetos de saúde infantil em articulação com os
agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas;
- crescente preocupação cívica com as crianças, com os seus
interesses, Direitos e necessidades;
- existência de zonas verdes para passear de bicicleta.

Aspetos que não garantem os Direitos das Crianças
- falta de recursos humanos nas equipas multidisciplinares das escolas;
são necessários mais profissionais, inclusive para avaliar se as
crianças necessitam de algum apoio específico (ex: psicologia);
- apoios nas escolas são insuficientes e não estão em todas as
escolas; necessidade de recorrer ao privado para apoios especiais,
com custos económicos para as famílias e que algumas não
conseguem suportar; há também pais que “não se sabem mexer”, não
conseguem os apoios necessários, sendo problemático quando as
crianças precisam de apoios especiais;
- tempo diminuto na interação da escola com as famílias/pais,
dificultando apoios a algumas crianças necessitadas de apoios
específicos: “a escola não tem espaço/tempo/profissionais para
estar/ouvir os pais”;
- os transportes públicos escassos em quase todo o Concelho o que
traz implicações para a deslocação de crianças e jovens para
atividades diversas, particularmente nas pausas letivas ;
- espaços públicos lúdicos/desportivos parcos e pouco diversificados e
com falta de estruturas de proteção;
- as poucas atividades existentes para crianças e jovens, concentramse no centro do Concelho;
- não há divulgação do que existe no Concelho para as crianças e são
poucas as atividades promovidas para as crianças;
- a existência de Juntas de Freguesias que não funcionam em
permanência, o que, às vezes, é um entrave; simultaneamente, as
crianças (e as infraestruturas a pensar nelas) não têm sido
consideradas prioridades políticas; e nem todas as Juntas têm
conhecimentos para poder ajudar, pelo que seria importante que toda a
informação passasse por estas entidades também.

Para garantir a concretização dos Direitos das Crianças
Manter
- a disponibilidade de intervenção
sempre que necessário; as equipas
multidisciplinares das escolas,
assim como as associações e
grupos direcionados para as
mesmas;
- os projetos de promoção da
saúde infantil;
- a Academia de Música, com
atividades dentro e fora do horário
escolar;
- a ciclovia;

Melhorar

Criar

- promover a audição das crianças e jovens de
forma a cultivar a autoestima e autoconfiança
destas/es e promover o desenvolvimento de uma
participação cívica plena;;
- o apoio às associações e grupos que interagem
com as crianças;
- o diálogo entre as diferentes áreas que intervêm
no desenvolvimento da criança (escola, saúde,
lazer);
- divulgação das estruturas e atividades existentes
no Concelho para crianças, jovens e famílias; bem
como sobre os apoios existentes (exº terapia da
fala) e como pedi-los;
- os apoios para frequência das atividades na
Academia de Música, pois quem tem dificuldades,
não pode usufruir (ex.: criação de bolsas para
quem quer aprender um instrumento e,
financeiramente, não consegue suportar o custo);
e garantir que dificuldades financeiras não barrem
o acesso de crianças e jovens a outros bens
culturais;
- a diversidade da oferta cultural, por exemplo, o
teatro e o desporto que não o futebol;
- a rentabilização de recursos existentes na
comunidade, sobretudo ligados ao desporto e às
artes, de forma gratuita a todas as crianças e
jovens, em todos os ciclos de ensino, nem que
fosse uma vez no ano;
- as condições de alguns espaços de atividades ao
ar livre (exemplo: ringues), onde as crianças
podem brincar sozinhas ou com as suas famílias,
sem terem de ir a Concelhos vizinhos;
- o acesso à internet nas freguesias mais distantes
e com fraca cobertura.

- ações de formação e consciencialização para as
várias entidades e pessoas;
- gabinete permanente com equipa disponível
24horas por dia (?)
- um gabinete de apoio aos pais nas escolas, para
que possam ser ouvidos acerca das suas
preocupações;
- apoio às crianças e pais, não só nas escolas, mas
também através do Município ou Juntas de
Freguesia;
- promover atividades comunitárias para as
crianças brincarem e conviverem;
- bicicletas de empréstimo local, à semelhança de
outros territórios, para dinamizar a ecovia e
construção de novas ecovias em outras freguesias;
- ATL da responsabilidade do Município nas
diversas localidades, a preço ajustados às famílias;
- alternativas para as férias dos jovens (estes não
podem trabalhar, mas também não têm outras
atividades interessantes; poderia pensar-se numa
combinação de ambas); promover e rentabilizar o
voluntariado através de parecerias com as
associações;
- informação/formação aos pais que os permita
acompanhar a utilização da internet por parte dos
seus filhos (alertar para os perigos, conhecer os
programas de bloqueio de sites altamente
perigosos, identificação de sinais de
comportamentos viciantes e de dependência e
implementação de formas de tratamento); e
igualmente para os jovens para utilização
moderada e consciente da internet e identificação
dos sinais de dependência e isolamento.
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA COMISSÃO ALARGADA - CPCJ
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
19/11/2020
Aspetos que, em Vila Verde, garantem os Direitos da Criança
- bolsa de estudo, cedida pelo município, para os alunos que frequentam o ensino superior;
- a missão da CPCJ na promoção dos direitos das crianças;
- o trabalho do Centro Comunitário de Prado (Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de
Braga) com uma franja da população mais vulnerável e fragilizada (comunidade cigana);
- o papel das escolas na tentativa de reverter situações de absentismo ou abandono escolar.
Também têm uma intervenção rápida quando detetam uma situação de perigo e são muito
empenhadas nas questões de proteção e promoção dos direitos das crianças (as candidaturas
e conquista ao Selo Protetor são disso exemplo);
- “em Vila Verde não se desiste dos jovens” e há muitos professores e DT que investem
seriamente nos alunos e contacto com os pais;
- o projeto “Chega”, da SOPRO, é um recurso excelente pois trabalha ´na capacitação de
técnicos, com as escolas e com a população nas matérias da violência doméstica, no namoro,
igualdade de género, dispondo de gabinetes de apoio à vítima que são um recurso muito
válido;
- parcerias com algumas empresas para que alunos estagiários tenham oportunidade(s) no
mundo do trabalho, mas garantindo que concluem a sua formação escolar/profissional;
- papel das IPSS’s, nomeadamente, as que têm CATL, que garantem muitos dos direitos das
crianças e se assumem como retaguarda às famílias, essencialmente no período não letivo.
Aspetos que, em Vila Verde, não garantem os Direitos da Criança
- nº de alunos por turma ser elevado;
- fraca rede de transportes no concelho, nomeadamente no período não escolar;
- não existir condições condignas de habitação para todas as famílias;
- os cafés existentes nas proximidades das escolas que levam ao consumo de tabaco, drogas
e por vezes álcool;
- instituições (acolhimento residencial) que nem sempre conseguem assegurar os direitos das
crianças, pois o acolhimento não é bem sucedido – talvez não se aplique a VV;
- pais que não usufruem do subsídio e precisam, mas que porque não tratam dos
requerimentos, não têm acesso, prejudicando os filhos;
- diferença etária grande entre alunos – qual o impacto que tem nas outras crianças ao inserir
crianças/jovens mais velhos? Certamente, um impacto negativo…
- comportamentos desviantes e outros comportamentos não ajustados; ausência de retaguarda
familiar (pais que abrem mão da autoridade que têm, pela não existência de competências
parentais); grandes dificuldades em educar, sobretudo a partir da adolescência;
- pais sem competências informáticas.

Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter
- manter o que há de bom: os selos protetores, os projetos das escolas, as ações da GNR;
- continuar a acarinhar o projeto da SOPRO
- o papel das IPSS’s no apoio às famílias, essencialmente as que têm ATL;

2- melhorar
- melhorar a intervenção junto dos jovens prestes a atingir os 18 anos, que facilmente são
aliciados para o mundo do trabalho;
- rede de transportes;
- as condições habitacionais;
- diminuir o nº de alunos por turma – conversar com o município no âmbito da transferência de
competências
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3- criar
- existência de formação de capacitação parental permanente e de carácter preventivo;
- criar projetos que permitam a descentralização da realização de campos de férias e/ou outras
atividades, pelo concelho. Poderia ser implementado através das instituições locais,
associações juvenis… que deveriam ter formação ao nível central (município) para depois
poderem criar os seus próprios planos;
- as escolas deveriam ter mais psicólogos e assistentes sociais e desde o pré-escolar;
- procurar conhecer desde cedo quais são as dificuldades dos pais e trabalhar com eles as
suas competências desde cedo também.
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REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DAS ENTIDADES COM COMPETÊNCIA
EM MATÉRIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
16/12/2020
Aspetos que, em Vila Verde, garantem os Direitos da Criança
- existência de entidades e recursos de proximidade no território que intervêm na área da
infância e juventude (foram referidos alguns exemplos: CPCJ, Escolas, IPSS, Município, etc.)
- existência de psicólogos nas escolas (embora em número insuficiente) que asseguram as
necessidades ao nível da saúde mental/psicológica
- boa articulação entre todas as entidades/instituições do concelho e o conhecimento (“cara a
cara”) dos diferentes parceiros
- excelente parque escolar e a grande oferta formativa do concelho
- requalificação dos Centros Escolares, mas também da EB 2 e 3 de Vila Verde e EB 2 e 3 de
Prado
- transporte escolar gratuito para todas as crianças e jovens
- refeições asseguradas em todas as escolas
- existência de protocolos para a componente de apoio à família
- existências de apoios sociais
- a atribuição de bolsas de estudo para alunos que frequentam o ensino superior
- boa articulação do município com as escolas – trabalhos e projetos de parceria, por exemplo,
de combate ao insucesso escolar, para elevação das taxas de sucesso e de redução das taxas
de abandono escolar
- existência de diversos projetos no território, por exemplo, a SOPRO
- o trabalho realizado pelo centro comunitário, ao trabalhar com um público mais vulnerável
- missão da CPCJ, que é proteger
- entidades comprometidas com a promoção e proteção das crianças papel das IPSS
- existência de determinados projetos nas escolas, de grande responsabilidade na salvaguarda
dos direitos das crianças (foram dados exemplos: atribuição do “Selo Protetor” à EPATV, aos
agrupamentos de Vila Verde e de Prado e à ESVV; além disso, a EPATV, a ESVV e o
Agrupamento de Prado foram galardoados com o selo “Escola Sem Bullying. Escola Sem
Violência”, por terem promovido e implementado, no ano letivo 2019/2020, um Plano de
Prevenção e Combate ao Bullying e ao Ciberbullying, assumindo práticas quotidianas de
promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa, pautadas pelos princípios da
não violência, da inclusão e da não discriminação

230

Aspetos que, em Vila Verde, não garantem os Direitos da Criança
- ausência de competências parentais em alguns agregados familiares
- a baixa audição das crianças nos assuntos que lhe dizem respeito
- os consumos de substâncias estupefacientes nos jovens e a negação das famílias/pais
acerca dos consumos dos seus filhos, não facilitando a resolução deste problema (foi referido
que há uma desvalorização por parte dos jovens ao nível destes consumos)
- o consumo de álcool enraizado nas famílias
- a existência de cafés instalados nas imediações das escolas, que contribuem para consumos
nocivos
- a ausência de respostas ao nível dos comportamentos aditivos nas dependências
tecnológicas
- relativamente à etnia cigana, as más condições habitacionais, a inexistência de infraestruturas
dignas com acesso a água potável, que têm repercussões a vários níveis (saúde, escolar,
social, …), que condicionam o adequado desenvolvimento biopsicossocial das crianças
- há grande dificuldade em resolver as questões habitacionais de muitas famílias de etnia
cigana por questões legais ou burocráticas (foi referido que os terrenos onde residem muitas
destas famílias não são sua propriedade, ou estão em reservas agrícolas/florestais)
- a ausência de associativismo entre os jovens
- a ausência de respostas nas férias escolares, em muitas freguesias
- a ausência de transportes no período das férias escolares
- foi referido que há programas sobre Direitos Humanos, de Liderança Servidora e outros, em
que as crianças/jovens querem participar, mas não sabem como

Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:

1- manter
- tudo o que foi apontado como garantindo os Direitos da Criança
- consultas de PLA (problemas ligados ao álcool) no centro de saúde de Vila Verde. Foi referido
que poderá equacionar-se um alargamento a outras dependências. Foi adiantado que quando
necessário, é feito o encaminhamento para o Centro de Respostas Integradas (CRI) de Braga

2- melhorar
- fomentar o empreendedorismo juvenil de forma a garantir que os jovens fiquem no concelho
(aprender a ser empreendedor desde criança, para a possibilidade de criação do próprio
emprego e para outros)
- as escolas devem tirar partido da abertura da tutela para percursos e projetos diferenciados
para os alunos e envolver entidades que estejam interessadas em colaborar
- melhorar tudo o que não está bem
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- melhorar as condições de emprego e trabalho no concelho, para uma melhorar qualidade de
vida das famílias e, por isso, para usufruto das crianças
- reforçar as assembleias de crianças e jovens e outras formas de as auscultar (foi mencionada
a existência dessa possibilidade nas escolas, na área de cidadania e desenvolvimento,
anteriormente inexistente)
- promover uma maior participação dos jovens, nomeadamente nas decisões da comunidade
onde vivem
- incentivar o associativismo entre os jovens
- aumentar o envolvimento das associações desportivas do concelho

3- criar
- respostas para as férias escolares nas diversas freguesias, evitando-se que crianças e jovens
fiquem agarrados aos meios tecnológicos dias consecutivos, com as implicações negativas que
daí poderão advir (considerar a dificuldade de transportes nestas épocas)
- aumentar e diversificar ofertas/respostas culturais
- criar espaços de voluntariado e fomentar uma consciência coletiva
- aumentar/criar apoios (não apenas financeiros) às famílias mais desfavorecidas para saírem
do processo de reprodução social e conquistarem melhorias significativas nas suas vidas
- considerar as expectativas das diferentes famílias de etnia cigana ao nível habitacional, e
estudar a possibilidade de apoio governamental para a construção de casas, uma vez que
vivem maioritariamente em barracas
- criar uma estrutura/resposta especialmente preparada para as competências parentais,
investindo-se assim no suporte à parentalidade.
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Foram feitos registos fotográficos de alguns declarantes, com a devida autorização, prestada
oralmente. No entanto, considerando que este documento estará disponível online, entendeu-se por
bem, ocultar a sua identificação.
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Projeto Adélia
Registo da Audição das Mães da Comunidade Cigana de Moure
29-10-2020
BRINCADEIRA
- Disseram ser importante “porque é para ficarem mais alegres e ficarem bem-dispostas”.
- Afirmam que a brincadeira faz parte das crianças, “uma criança que não brinca é mau sinal”.
- Em termos de espaços no local onde habitam referem que o que existe é na escola, o espaço
do recreio e o campo de futebol.
- As crianças costumam ir brincar no monte que é contíguo ao local onde habitam; sendo que
quando estão por casa vão brincando entre eles (dão como exemplo jogarem à bola), pois não
é habitual os adultos brincarem com eles.
CIDADANIA
- Questionadas sobre se existe partilha de tarefas nas suas casas, responderam prontamente
“claro”. Uma das mães dá o exemplo de o seu filho lhe dizer “isso é para as mulheres, não é
para os homens” e afirma que tenta contrariar isso com ele.
- No que toca à tomada de decisões, estas são apenas tomadas pelos adultos.
- Todas referiram que conversam muito sobre a escola e sobre a importância do sucesso
escolar. Atualmente, também conversam sobre o COVID.
- Uma das mães referiu que “o que eles podem dar de opinião, eles dão”.
SEGURANÇA E PROTEÇÃO
- Manifestam preocupação, sobretudo com a possibilidade de consumos de drogas.
“Eu digo ao meu filho, se algum carro parar à beira dele e lhe mostrar dinheiro, ele que fuja”.
- Consideram o local onde vivem como seguro, apenas consideram que à porta os carros
passam muito depressa, considerando que devia existir lombas, para travar a velocidade.
- Afirmaram que nunca foram maltratados ou agredidos, nem têm conhecimento que tenha
acontecido com outros.
- Quando os filhos fazem asneiras “conversamos com eles, metemos de castigo, tirar o
telemóvel, a playstation… mas bater não”.
SAÚDE
- Não manifestam grandes preocupações a este nível.
- Afirmaram que sempre houve alimentação nas suas casas, “isso não falta”.
- Uma das mães manifestou dificuldade em comprar medicação, por ter uma prestação baixa
do RSI, e a medicação que o marido toma para os problemas de coração é cara: “mas a
senhora da farmácia conhece-me e deixa-me trazer e eu quando recebo vou lá pagar”.
- Nem sempre compreendem o que o(s) médico(s) lhe dizem; “às vezes digo-lhe ó doutor
explica-me o que é isso e ele explica de outra maneira”.
- De uma maneira geral consideram que as casas têm o que é necessário.
EDUCAÇÃO
- Todas reconheceram a importância da escola e do sucesso escolar.
“Eu quero que ele siga para a frente e tenha sucesso na vida”;
“Fazer uma boa escola é o melhor para o futuro”.
- Dizem que os filhos gostam da escola. Sentem que há apoio da escola sempre que é
necessário, por exemplo ao nível do material ou de apoio pedagógico.
- Afirmam que a escola é importante “para ter educação, para saber ler e escrever”; “para o
futuro”;
“É como a carta de condução, é preciso saber ler e escrever”;
“Antigamente as mulheres não iam à escola, e eu gostava de poder ter ido, eu podia ter sido
uma grande mulher e tinha um trabalho”;
“Eu grávida fiz o 12º ano, fui até ao fim e fiquei orgulhosa”.
- Afirmam que costumam participar nas atividades escolares (ex. festas e/ou reuniões), “já
dançamos duas vezes na escola”.
- Consideram que conseguem acompanhar os filhos.
- Não manifestaram grandes dúvidas sobre a educação dos filhos, “os meus nunca me deram
grandes problemas”.
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- Reconhecem que se tivessem algum problema a este nível pediam ajuda a uma psicóloga “na
segurança social, na escola, no centro comunitário…”
QUALIDADE DE VIDA
- Identificaram a necessidade de ter um computador e internet como essencial face à
atualidade, “o meu Cristiano precisa de um computador para fazer os trabalhos”.
- Afirmaram que “o que devia mudar no mundo era o racismo, mas isso nós não vamos
conseguir”, “já mudou muito, está melhor, mas há ainda muita coisa que tem que mudar”.
- Dão como exemplo a dificuldade que os ciganos têm em alugar casas.
“Também nem todos os ciganos são bons, mas por causa de uns pagam os outros”. “Ninguém
tem culpa de nascer cigano”.
- Afirmam que o mesmo acontece com o acesso às oportunidades de emprego. Acrescentam
que esta situação acontece em Vila Verde, mas como em todo o lado. No entanto, ressalvam a
parte do acesso à habitação como sendo importante.
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Projeto Adélia
Registo da Audição das Mães da Comunidade Cigana de Cabanelas (Monte)
10-11-2020
BRINCADEIRA
- Disseram ser importante “para se divertir e brincar com os amigos”; “ a brincadeira é bom”; “é
uma boa atividade para as crianças”; “elas divertem-se, distraem-se e com algumas
brincadeiras eles também aprendem mais”;
- consideram que agora com a pandemia necessitam de ter mais cuidado, “porque é mais
perigoso e ameaçou a brincadeira”;
- dizem que não têm parques na freguesia, só existe na escola e campo de futebol – que neste
momento está fechado;
- uma mãe referiu “eu brinco com os meus filhos, leio uma história...”; um pai disse “eu faço
desporto com os meus filhos”;
- uma das famílias manifestou ter um bom espaço em casa para brincar, embora diga que não
deixa a filha passar do portão para fora, por ter medo. Diz “a minha filha gosta de brincar às
professoras e às bonecas...”;
CIDADANIA e PARTICIPAÇÃO
- “eu digo ao meu filho para fazer as tarefas da escola”;
- “a minha filha ajuda, o meu filho é mais preguiçoso”;
- outra mãe referiu que “nunca peço nada à minha filha, porque ela só tem 8 anos… eu preparo
as coisas para a escola, eu só não a visto, isso ela faz sozinha, mas ajudo no banho...”;
- questionados sobre envolverem os filhos nos assuntos e tomada de decisão, dizem “depende
dos assuntos, se for entre mim e ela (pai e mãe), não falo… se tiver a ver com o meu filho, vou
ver com ele, se ele quer... ”;
- afirmaram que na escola que os filhos frequentam, existe racismo e por esse motivo os
meninos não são bem vistos;
- uma mãe referiu “eu sou uma mãe, porque aqui as pessoas até ficam assustadas porque eu
pergunto sempre o que ela fez na escola, com quem brincou e ela diz-me logo”;
- uma mãe afirmou que dá a oportunidade de a filha escolher e perguntam mutuamente a
opinião uma da outra;

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
- Manifestam preocupação, sobretudo com a situação atual de pandemia e sobre isso referiram
“não quero ninguém de fora na minha casa por causa do meu filho pequeno porque tem muitos
problemas”;
- um casal reforçou que a higiene conta muito e afirmaram ter receio pelos filhos, devido à
pandemia; “eu em casa estou sem segurança, só saio para ir ao médico e às compras”;
- sobre segurança, uma mãe referiu que “tenho medo, eu e o meu marido, que ele é um pai
exemplar, tenho medo da estrada, dos carros, dos cães...”
- “Graças a Deus, nesta escola, nunca tive problemas com ninguém… só tive uma vez com
uma professora quando a minha filha entrou no 1º ano… ela estava no apoio e chorava porque
não queria ir ao apoio, porque a professora nunca a deixava ir à casa de banho… depois como
eu sou desvairada… até foi o meu marido que lá foi resolver esta situação”
SAÚDE
- um pai manifestou preocupação com a sua saúde, porque “tenho as tensões muito altas e
quando estou nervoso, o meu coração bate muito”; a esposa referiu “eu também tenho a tiroide
e tomava anti depressivos, agora entreguei-me a Deus e tenho estado bem...”. Este casal
também manifestou ter condições em casa para assegurar que tudo se encontrava sempre
limpo e organizado.
- “há sempre aquela preocupação, quando os meus filhos ficam doentes, o meu coração
parece que para”;
- todos manifestaram preocupação com a situação do COVID;
- um dos casais mostrou-se também preocupado com a melhoria das condições habitacionais,
assim como a higiene, pois “para os meus filhos é o mais importante, por exemplo, nós tiramos
a salamandra por causa do fumo e compramos um ar condicionado”;
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EDUCAÇÃO
- “é importante tirar boas notas, ela traz-me sempre boas notas e mostra-me… ela gosta da
escola… eu digo-lhe para ela continuar assim para depois tirar a carta, porque é bom ter a
carta para ter um trabalho”;
- um dos pais referiu que na altura do confinamento, organizou o tempo para poder estar com
cada um dos filhos a fazer os trabalhos, para não se distraírem todos em conjunto;
- afirmam que a escola os chamava para as reuniões e também para as festas e que
“nós íamos”…
- “a minha filha não é mal educada, eu preservo muito isso, que não falta ao respeito aos
professores, que obedeça...”
- um pai afirma “eu sou uma pessoa um bocado nervosa, mas respeito as pessoas… e eu
quero que ela (filha) seja igual…”
- “ela tem muitas dificuldades, ela está no 3º ano e ela faz as coisas do 1º ano, dizem que é por
causa da idade e ela vai fazer 9 anos… preferia que ela não passasse de ano e aprendesse a
sério, mas tudo depende dos professores”; “ela aprende, pelos apoios que tem e pela
psicóloga, ela não aprende pela professora”;
- um casal referiu não gostar da atual professora da filha, por acharem que ela não é
importada; dão o exemplo da professora não os contactar diretamente, mas antes mandar
recado por outras pessoas, “eu quero que me avisasse a mim e não os outros”;
QUALIDADE DE VIDA
- questionados sobre o acompanhamento aos filhos, um dos casais diz “para mim é difícil
porque tenho o sono trocado, porque trabalho de noite”;
- ao sábado e ao domingo trabalho 24H, eu num mês faço 460 horas; “ganho 650€/mês, mas
estou a pagar às finanças 150€ de uma multa, mais a segurança social e tudo...”;
- “gosto de estar sempre presente em qualquer coisa dos meus filhos”;
MUDAR EM VILA VERDE
- uma das famílias, refere que as crianças deviam ter os mesmos direitos que os funcionários
públicos têm; considerando que deveria haver mais controlo nas escolas, por causa da
pandemia, dando o exemplo da distância ou de não haver aulas durante um ano e fazerem os
trabalhos em casa.
- outra família falou da questão de existirem casas:
- “queria resolver a questão do terreno, porque ainda não há partilhas feitas, a família não se
mexe para resolver… nem o cabeça de casal”
- “quem me dera ter um terreno só para mim e sair daqui! Vou falar com o Teixeira e ver se ele
tem um terreno e desconta-me do salário”;
- “em Sto. Tirso era tudo barracas e a câmara deu casas a todos… mas de luxo, são
apartamentos”;
- “a etnia cigana é muito complicado, é difícil entrar na sociedade”.
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Projeto Adélia
Registo da Audição de 5 mães e 3 pais da Comunidade Cigana de Cabanelas (Regalde)
24-11-2020
BRINCADEIRA
- “para mim sim, é para a saúde delas”;
- “o meu filho gosta de brincar à bola”; “eles brincam aí no campo, mas agora estão na escola”;
- os adultos não costumam brincar com eles, “já passamos essa fase, brincamos em casa, com
eles”;
- “claro que sim, faz parte da vida e da infância, eu não tive infância, não podia brincar… era só
na escola”;
- “eles brincam na escola, à bola...”
- “aqui há espaço… muito! Mas era bom ter uns baloiços!”;
- “às vezes brinco com a menina, ela tem um jogo e eu ponho assim as peças. Cá fora, eles
brincam todos juntos… quando chove, não os deixo vir cá para fora”;
CIDADANIA e PARTICIPAÇÃO
- consideram que os filhos sabem dar a opinião e costumam perguntar a opinião dos filhos: “às
vezes até sabem mais que os adultos”; “O meu filho mais velho, o Júnior, é mais velho e
sabe… no futuro ele quer jogar à bola”;
- “o Júnior diz que tem muita vergonha de viver aqui, em barracos...”;
- “ a minha filha mais pequena queria trazer as amigas, mas eu não deixei porque não temos
condições… a minha filha mais velha tem muita vergonha de tudo, até do carro quando a
vamos levar ao estágio...”;
- “o que é melhor para eles”; “eu pergunto o que eles querem”;
- de uma maneira geral sentem que os filhos estão seguros;
- “eu pergunto ao meu filho se ele está bem, se tem sintomas, porque ele é asmático e tenho
que ter cuidado”;
- sobre a questão dos filhos serem maltratados dizem que acontece, “mas depois vamos à
escola e dizem que nada aconteceu… na escola o que tem feio é isso. Há muita
descriminação, o cigano é posto à parte e os outros são encobridos, os ciganos sempre
culpados. Nós não estamos na escola, estamos em casa, temos que acreditar nas crianças e
na professora, mas lá não os protegem a todos!”
Quando tentam esclarecer a situação junto da escola/professora dizem sempre “que a culpa é
sempre dos nossos! Continua a haver muita descriminação.”
- “o meu filho teve uma briga com outro que não era cigano, o meu filho foi castigado e o outro
não… e eu não sei quem começou!”
SEGURANÇA E PROTEÇÃO
- “sim, porque não saem daqui e não há estrada”;
- demonstraram preocupações em ensinar os filhos a passar a estrada;
- “a minha filha sentiu racismo ali na escola em VV (EPATV) e até teve que mudar de
escola...”;
- “eu não tenho queixa”;
SAÚDE
- “haver água e colocar água, isso é o mais importante”;
- “já veio aqui muita gente, até de Lisboa.. já para aí há 5 anos.. até a câmara já veio muitas
vezes e não se resolve”;
- “puseram aqui os contentores e temos que levar os baldes… está só a fazer feitio e a ocupar
espaço… já estou aqui há 20 anos e ainda estou à espera.. em Matosinhos e Viana tem água
da câmara e era barracas...”
- “o presidente de VV, tem descriminação aqui com os ciganos… devia haver residências…
- “temos água do poço, dá para o banho, para lavar, mas para consumo não dá!”;
- “tenho a Jéssica que tem problemas”;
- “falar da água já é fora do sério… pode trazer problemas para as crianças”;
EDUCAÇÃO
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- “tratar eles igual aos outros”;
- “claro que é importante ir à escola, para aprender coisas, para ser igual aos outros...”;
- “que tenham um futuro melhor que o nosso , para terem um trabalho…. Claro que sim, por
isso é que somos mães”;
- “quero que os meus filhos vão para a escola, para poderem saber mais”;
- “eu digo à minha filha, se não queres viver isso, luta!”
- “eu tenho uma depressão e às vezes não consigo ouvir os meus filhos, já estou assim há 3
anos” ;

MUDAR EM VILA VERDE
- “ter casas, ter melhor conforto… se tivesse uma casa de certeza que tinha água!”;
- “se querem o bem dos ciganos, que deem água… que ponham água da companhia, ali nos
contentores… para os meninos cheirarem bem”;
- “ter condições em casa… ter água era o essencial… por exemplo, construir uma casa de
banho… são muitos anos a viver aqui sem água...”;
- “vamos buscar água a uma senhora, são 20€ por mês que lhe damos...”
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Projeto Adélia
Registo da Audição de pais da Comunidade Cigana de Geme
25-11-2020
BRINCADEIRA
- “Sim é importante as crianças brincarem … Se não brincam, não são crianças … É importante
para aprenderem, para se divertirem e terem liberdade … Sim, pode reforçar a nossa ligação, o
carinho e o afeto … Isto também se faz com a brincadeira … Os adultos também brincam com
as crianças … Também nos faz bem a nós … Nós quando brincámos com elas também nos
esquecemos de certas coisas … Em Vila Verde há um parque … Mas em Geme não há
assim
nada … Era bom que houvesse … As crianças conheciam outras crianças da
freguesia … Brincavam e faziam amigos …”
CIDADANIA e PARTICIPAÇÃO
- “Não consultamos as crianças para tomar decisões em família … São muito novas para isso
… Também, depende dos assuntos … Por exemplo, nós vamos comprar uma casa, nós não
lhes pedimos opinião … Agora ouvimos as crianças a dizerem que gostavam de mudar de casa
… Mas, isso é outra coisa … Isso é diferente … Há uma semana, o meu filho disse-me que
gostava de ter uma casa, com um quarto para ele, uma televisão … As suas coisas … Um
cantinho para ele ficar quentinho, aconchegadinho … Mas eu respondi-lhe que o pai é pobre e
não pode … A minha filha também me diz isso … gostava de ter outra casa …”
SEGURANÇA E PROTEÇÃO
- “O sítio onde nós vivemos é seguro … Estando nós aqui é seguro … Mas quando nós não
estamos … Quando vou trabalhar, vou inseguro … As crianças e as mulheres ficam aqui …
Mas não há portões … Entra aqui alguém … Já entrou por ali e saiu pelo outro lado
… Secalhar, pensou que era um caminho, não sei … Na escola sinto que é mais inseguro,
muito por causa dos vírus que andam aí … Os meus filhos já se queixaram da Escola de
Geme … Tem lá uma Professora … Não se dedicava … Punha a menina num cantinho e
deixava-a lá … Puxava-lhe as orelhas … Não sei se é porque ela tinha dificuldades ou se era
por ser de etnia … Quando a minha filha crescer, ela não vai para a Escola de Geme, vai para
a Escola de Vila Verde … A reação dessa professora com nós adultos também era igual … Ela
é arrogante, nariz empinado … Acha-se … É mau-aspeto … Mas não sei se é só connosco …
Nós gostamos do respeito … Se a pessoa for simpática, falar bem, nós
também vamos respeitar … Se entrar agressiva, nós vamos ser agressivos também…”
SAÚDE
- “Eu tenho dois filhos com distrofia muscular, usam um aparelho BiPAP e cadeira de rodas …
Um deles já teve pneumonia e esteve internado dois meses … E viver nestas condições pode
prejudicar … Fizemos uma anexozinho com paredes … Fomos à Camara Municipal e à Junta
de Freguesia, mas eles não ajudaram … Quem nos ajudou foi um senhor de Amares … Ele
tem o Deus dentro dele … Ele no que puder ajuda … Pediu ajuda às empresas … Mas acho
que precisamos de mais ajuda na habitação … Os bombeiros quando vinham cá, as cadeiras
de rodas entravam no carro cheias de lama … E uma pessoa até tem vergonha, não é …
Vivemos naquele espaço e tem três crianças lá dentro … Chove lá dentro… A doutora Júlia é
uma joia … ela diz que temos que esperar … mas há outro mais acima que não ajuda … Não
temos água … temos que ir buscar ali cima … á fonte perto da capela … para comer e
cozinhar … Não temos saneamento … Mas acho que eles andam a tratar disso … Só temos
uma casa-de-banho para todos … Somos cinco casais … homem e mulher e filhos …”
EDUCAÇÃO
-“Quero que eles cresçam, sendo como nós … Não esqueçam a nossa origem … como ser
cigano … Sejam dignos e trabalhem dignamente … A nossa cultura tem muito a importância
pelo respeito … É uma comunicação muito boa e cabe em todo o lado … Há respeito pelo
idosos, pelas crianças e pelos próximos … mas também por quem não conhecemos … Se
alguém entrar agressivo, nós também entramos … Agora, na escola preocupa-nos o covid …
No ciclo já apanharam muito … Sim, a escola é muito importante … para aprenderem a ler,
escrever e depois ter um trabalho fixo … Estou muito arrependido de ter apenas a 4º classe …
O meu filho tem o 7º ou 8º ano e estou muito contente, e quero que ele vá mais … Mas a
escola também é pior do que antigamente … Agora o 8º ano é como a 4ª classe de
antigamente … Mas não acredito muito em ir à escola e depois ter oportunidades de trabalho
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na Câmara, por exemplo … Eu tenho um colega que trabalha lá na Câmara, mas o pai dele
também já trabalhou lá … Senão houver um bom nome e um padrinho é difícil … A escola dá
sim muitas competências, mas em algumas situações não é suficiente …”
QUALIDADE DE VIDA
- “Somo feirantes, mas conseguimos ter tempo para estar com as crianças … Senão é de
manhã é à tarde ou á noite …
MUDAR EM VILA VERDE
- “Ajudar os necessitados, independentemente da etnia … Há muitos necessitados, da nossa
etnia e da sua … Não precisamos de dinheiro … Hoje se eu não ganho 15, amanhã ganho 20
… Mas precisamos de uma casa … O terreno é da minha mãe … Era construírem uma casa
por família … Com casa-de-banho … Pôr o chão … A comunidade também ficaria mais bonita
… Mas o que o Presidente quer é votos … Acho que ele falhou, porque sabemos que há
fundos para ajudar … Por exemplo, os de Braga para lá foram todos ajudados …”
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Anexo XXX – Registos da auscultação de jovens de etnia cigana (Projeto
Latcho Drom (Estrada Segura) – Centro Comunitário de Prado)

REGISTO DA AUSCULTAÇÃO DA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E JOVENS
- Os Direitos da Criança em Vila Verde –
Agrupamento de escolas/Escola: Comunitário de Prado
Nº de participantes (alunos/as): 6
Idades entre 12 e 17 anos
Data de realização __19_/_12__/_2020_

REGISTOS
Aspetos que, em VV, garantem os Direitos da Criança
Direito à Educação.
Direito à Saúde ( hospital e centros de saúde).

Aspetos que, em VV, não garantem os Direitos
Direito à Habitação.
Direito a água corrente.

Para garantir a concretização dos Direitos da Criança o que é necessário:
1- manter
…
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2- melhorar
…

3- criar
Habitações condignas

De frisar que a parte da atividade referente à recolha de feedback por parte das
crianças, foi mal aceite por elas. Estas, queixam-se do desinteresse, por parte de entidades
competentes para tal, relativamente às suas condições precárias de habitação.
Referem que, já em anos transatos, por variadas vezes, foram questionados acerca de
tais questões, e que, nada foi realizado perante as suas respostas/queixas. Afirmam sentir-se
desiludidos com a falta de apoio relativamente às suas habitações precárias, falta de água
corrente, falta de internet ou de meio necessários para aulas online (por exemplo, falta de
meios informáticos necessários, para suporte em aulas online).
Referem ainda que, a falta de apoios em termos de apoios a inserção no mundo de
trabalho por parte dos pais, os fazem ter poucas oportunidades de criar meios dignos que
proporcionem o desenvolvimento das crianças por parte do apoio dos pais.

Sente-se uma certa revolta e ao mesmo tempo, desinteresse, por parte das crianças
relativamente a atividades como estas. Penso que, deverão estar fartos de “falsas promessas”
por parte de quem lhes promete melhorar as suas condições de vida.
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