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Missão
promoção e proteção dos Direitos da Criança em Vila Verde

promoção de uma parentalidade positiva

Definição de "criança": 
"É todo o ser humano menor de 18 anos." 
Artigo 1º - Convenção dos Direitos da Criança 

Definição de "parentalidade positiva": 

"Comportamento parental baseado no melhor interesse da criança,
que assegura a satisfação das suas necessidades e a sua
capacitação, sem violência, proporcionando-lhe o reconhecimento e a
orientação necessários, o que implica o estabelecimento de limites ao
seu comportamento, para possibilitar o seu pleno desenvolvimento." 

Recomendação Rec (2006) 19 – Conselho da Europa 



Público-alvo

crianças, jovens e famílias 

entidades e instituições que trabalham com crianças, jovens
e famílias 



agregação e organização de práticas municipais de promoção
dos Direitos da Criança e de apoio à parentalidade ;

estabelecimento de parcerias com entidades diversas para
funcionalidades específicas do âmbito da missão do GIF.

Objetivos



Atividades a desenvolver

Integrar a equipa de Vila Verde - Cidade Amiga das Crianças. Assumir a
organização da informação da implementação do seu PAL (Plano de
Ação Local) 

promover a implementação de ações permanentes de auscultação e
participação das crianças e jovens 

garantir a dinamização de programas de parentalidade positiva no
Concelho, em formato individual e/ou em grupo, em modalidade
presencial, online ou híbrida, junto de pais/mães/cuidadores 



Atividades a desenvolver
garantir um serviço de atendimento ao público que crianças, jovens e
famílias possam procurar 

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

promover debates temáticos mensais com pais aderentes ao “Fórum da
Parentalidade” e outros  

dinamizar a constituição de um grupo de trabalho para a promoção da
conciliação entre a vida profissional e familiar

          (sobre: Direitos da Criança, aconselhamento parental, mediação familiar, nutrição, aconselhamento/orientação 
          jurídica básica na área de "família e menores", psicologia, entre outros) 

continuação



Atividades a desenvolver
colaborar na dinamização do “Dia Anual da Família Vila-verdense” 

diligenciar esforços no sentido de serem criadas pelo menos 5 famílias
de acolhimento no Concelho 

promover o conhecimento e debate públicos em torno dos Direitos da
Criança e a sua proteção através de tertúlias temáticas bimensais, em
colaboração com a CPCJ, em formato presencial ou online 

articular com as escolas uma reunião anual com representantes dos/as
alunos/as para partilha das ideias discutidas nas escolas e um grupo
de stakeholders do Concelho com vista a promover a participação
efetiva de onde possam surgir novas medidas municipais

continuação



Atividades a desenvolver
colaborar com os serviços locais que trabalham situações de violência
envolvendo crianças e jovens  

proceder à recolha e tratamento permanentemente de informação
pertinente relativa às crianças e jovens do Concelho e à realização dos
seus Direitos, colaborando na criação e dinamização de um
observatório da realidade infantojuvenil 

outras atividades que venham a ser sugeridas em colaboração com
outros serviços do Município (Educação, Ação Social, Biblioteca,
Aliança Artesanal, Casa do Conhecimento, Urbanismo, etc.) e outras
entidades (escolas, CPCJ, IPSS’s, Associações de Pais, etc.) 

continuação



Interligação

As atividades propostas poderão cruzar-se com outros
planos e projetos, podendo considerar-se o reajustamento
das atividades propostas e a inclusão de outras.

com outras entidades e planos/projetos municipais e/ou nacionais 



Judite Pregueiro (área de Educação e Sociologia da Infância,
Direitos da Criança e Parentalidade)  

Janine Ferreira (área de Psicologia e Mediação Familiar) 
Mariana Afonso (área de Nutrição) 
Susana Santos (Sociologia)
outros/as técnicos/as com diferentes valências 

Permanente 

Em tempo parcial 

Equipa inicial



- crianças 
- jovens 
- pais/mães 
- outros cuidadores 
- técnicos das diferentes instituições e entidades 
- comunidade em geral

Outros elementos da equipa



Local

Gabinete no rés do chão do edifício da Câmara Municipal 
Contactos: 253 310 500 - extensão 451 

                           gab.infancia.familias@cm-vilaverde.pt



Logótipo 

 

- em votação pelas crianças e jovens do concelho



...pelo direito à felicidade e
bem-estar de todos e todas, a

começar pelas crianças!

Ga b i n e t e  p a r a  a  In f â n c i a  e  Fa m í l i a s

GIF



https://www.cm-vilaverde.pt/


Obrigada


