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INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Plano Local de Promoção dos Direitos das Crianças Odemira
(PLPDCO), referente ao triénio 2015-2017. Este plano surge no âmbito da adesão desta
comissão, em 28 de novembro de 2012, ao Projeto “Tecer a Prevenção”, promovido pela
Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR) no sentido de
aprofundar e interiorizar as competências das CPCJ na sua modalidade alargada, conforme o
disposto no artigo 18º, nº 1, da Lei de Proteção de Crianças e Jovens: “À comissão alargada
compete desenvolver ações de promoção responsabilidades dos direitos e de prevenção das
situações de perigo para a criança e jovem”.
A importância de se refletir de uma forma participada sobre as situações de perigo, fatores de
risco e de proteção, conducente a uma atuação integrada, concertada e articulada dos
diversos intervenientes com competências em matéria de infância e juventude, tem em vista
uma intervenção planificada, sistémica e precoce que se traduza numa resposta consistente e
efetiva às necessidades locais em matéria de prevenção.
Este Plano pretende envolver toda a comunidade odemirense, as suas autarquias, associações,
empresas e instituições de uma forma integrada, concertada e participada na promoção e
proteção dos direitos das nossas crianças e jovens, reforçando o comprometimento dos
membros da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo de Odemira (CPCJO), na
sua modalidade alargada, no âmbito das competências que lhe são inerentes, nos termos do
artigo 18º da Lei de proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), aprovada pela Lei n.º
147/99, de 1 de setembro.
Neste contexto, o PLPDC de Odemira estabelece as prioridades estratégicas para o próximo
triénio pretendendo contribuir, através das ações a desenvolver, para uma verdadeira cultura
de prevenção que envolva toda a comunidade odemirense e desenvolva um compromisso
interinstitucional coletivo que se traduza em ações concertadas e orientadas para a promoção
dos direitos das crianças e jovens, gerando o sentimento de que “ODEMIRA PROTEGE”.
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1. ENQUADRAMENTO

1.2 O Concelho de Odemira

O concelho de Odemira pertence ao Baixo Alentejo e devido à sua localização geográfica está
inserido numa subunidade do Alentejo, o Alentejo Litoral, que é composto pelos concelhos de
Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines.

Este concelho caracteriza-se pela imensa diversidade paisagística, estendendo-se entre a
planície, a serra e o mar, num total de 1720,25 km2, aos quais o rio Mira e a barragem de
Santa Clara, conferem um colorido especial.

Com a reorganização administrativa do nosso país, o concelho de Odemira viu o número de
freguesias diminuir, das 17 freguesias existentes, 3 foram extintas e 2 foram agregadas,
ficando assim constituído por 13 freguesias sendo estas: Relíquias, Sabóia, São Luís, São
Martinho das Amoreiras, Vila Nova de Milfontes, Luzianes-Gare, Boavista dos Pinheiros,
Longueira/Almograve, Colos, Santa Clara-a-Velha, São Salvador e Santa Maria, São Teotónio e
Vale Santiago.
Figura 1 - Freguesias do concelho de Odemira

Fonte: Serviços SIG do Municipio de Odemira

1

CPCJ

Diagnóstico dos Fatores de Risco e Proteção do Concelho de Odemira - 2014

Odemira

O concelho encontra-se organizado segundo três faixas territoriais/económicas distintas:

Na faixa litoral surgem pequenas praias que recortam as falésias e os portos de pesca
tradicionais que disponibilizam as melhores riquezas gastronómicas da costa portuguesa. Dos
seus 55 km de costa atlântica, 12 km são de praia. Toda a zona costeira do concelho está
integrada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
O litoral conhece a maior expressão do turismo concelhio nos seus principais aglomerados
urbanos de vocação turística, sobretudo nas localidades de Vila Nova de Milfontes, Almograve
e

Zambujeira

do

Mar

(alojamento,

empresas

de

animação

e

restauração).

No litoral ocorre também o grosso da produção pecuária (fundamentalmente a produção de
bovinos da raça Limousine e de Holstein Frísia) e o fundamental da produção agrícola do
território, designadamente a horticultura, fruticultura e floricultura intensiva. Toda esta área
beneficia da infraestrutura de rega do mira e de um micro clima assente em geada zero. Estas
grandes empresas agrícolas trouxeram com elas uma alteração da realidade populacional
sendo Odemira o concelho do distrito (Beja) com maior presença imigrante (Tailandeses,
Búlgaros, Nepaleses, Romenos, etc.).

A faixa central, recortando o concelho de sul para norte, faz a transição orográfica entre a
charneca, dominante na faixa litoral, e a serra, dominante na faixa interior. Neste espaço
encontramos os principais aglomerados urbanos do Concelho, tais como S. Teotónio, Boavista
dos Pinheiros, Odemira e S. Luís. Esta faixa central corresponde ao espaço dos serviços
públicos, das principais unidades comerciais e dos principais parques de fixação de empresas.

A faixa interior do concelho, marcada por uma orografia bastante acidentada, é palco para a
maior mancha florestal do país, seja ela autóctone (sobreiro e azinheira), seja ela exótica
(como o eucalipto).
Associado a essa mancha florestal, o setor agrícola e pecuário de sequeiro extensivo
(bovinicultura, ovinicultura e caprinicultura) marcam a paisagem física e económica de uma
grande área do concelho que é estruturada, a sul, pela barragem de Santa Clara-a-Velha e a
norte pela integração na tradicional planície alentejana.

2

CPCJ

Diagnóstico dos Fatores de Risco e Proteção do Concelho de Odemira - 2014

Odemira

1.3 Caracterização da População Residente

Em área, o concelho de Odemira é o maior concelho de todo o país, apesar de ter apenas
pouco mais de 26 mil habitantes e uma densidade populacional de 14,9 habitantes/km2 (de
acordo com os dados dos Censos 2011).
Apresentamos em seguida os indicadores demográficos do concelho de Odemira que
considerámos pertinentes para a nossa análise:

Quadro 1 – População residente em 2001 e 2011, segundo os grupos etários e a sua evolução
Variação entre 2001 e

2001

2011

HM

26106

26066

H

13299

13171

Variação Total
-0,15

0-14

3370

3162

-6,17

15-24

3109

2427

-21,94

25-64

13131

13642

3,89

6496

6835

5,22

Concelho de Odemira

Grupos
Etários

65 ou mais

2011 (%)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

Efetuando uma análise da população residente na década 2001/2011, podemos constatar que
houve um ligeiro decréscimo da população total do concelho, de 0,15%. Verificamos ainda que
a maioria da população residente pertencia à faixa etária dos 25 aos 64 anos de idade ou seja,
população em idade ativa.

Ao compararmos o grupo etário dos jovens com o grupo etário dos mais idosos, constatamos
que nesta década o grupo etário dos 15 aos 24 anos de idade representa cerca de menos de
metade da população do grupo etário dos 65 anos ou mais, o que evidencia que a população
deste concelho está a ficar envelhecida (ver também índice de envelhecimento do quadro 2)
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O quadro seguinte ilustra outros indicadores demográficos que sustentam a nossa análise:
Quadro 2 – Outros Indicadores Demográficos da População:
Indicadores

Odemira

Unidade

Período

Nados-vivos HM*

199

Número

2010

Nados-vivos H

102

Número

2010

Óbitos HM (*1)

354

Número

2010

Óbitos H

212

Número

2004

Taxa de natalidade

7,9

Permilagem

2010

Taxa de Mortalidade

14,1

Permilagem

2010

Taxa de Nupcialidade

2,3

Permilagem

2010

Taxa de Divórcio

1,6

Permilagem

2010

Índice de Envelhecimento

226,7

%

2010

Famílias Clássicas

11362

Número

2011

* Os nados-vivos são apresentados segundo a distribuição geográfica de residência da mãe
*1 Os valores são apresentados segundo a distribuição geográfica de residência

Fonte: Site do Município de Odemira - Instituto Nacional de Estatística

O quadro seguinte ilustra a distribuição da população residente por freguesia no concelho de
Odemira, no ano 2011.
Quadro 3 - Distribuição da população residente por freguesia e género, no ano 2011
Freguesias

Total

H

M

Colos

1005

497

508

Relíquias

931

462

469

Sabóia

1152

603

549

Santa Clara-a-Velha

602

310

292

Odemira (Santa Maria)

1301

609

692

São Luís

1989

995

994

São Martinho das Amoreiras

1006

515

491

Odemira (São Salvador)

1818

884

934

São Teotónio

5527

2911

2616

Vale de Santiago

554

278

276

Vila Nova de Milfontes

5031

2480

2551

Pereiras-Gare

271

143

128

Bicos

549

287

262

Zambujeira do Mar

912

452

460

Luzianes-Gare

429

242

187

Boavista dos Pinheiros

1633

822

811

Longueira/Almograve

1356

681

675

26066

13171

12895

Total do Concelho

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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Conforme quadro acima apresentado, verificamos que as freguesias onde existia um maior
número de população em 2011, eram as freguesias de Vila Nova de Milfontes e S. Teotónio,
sendo a freguesia de Pereiras-Gare aquela onde se verificava um menor número populacional.
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2. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ODEMIRA

De acordo com o disposto no nº 1, do Artigo 12º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, tal como todas as outras, é uma
instituição oficial não judiciária com autonomia funcional que visa promover os direitos das
crianças e jovens e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a segurança, saúde,
formação, educação ou desenvolvimento integral das crianças ou jovens, em que a sua
intervenção funciona sobre dez princípios orientadores1:
1-Princípio do INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA – “A intervenção deve atender
prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do jovem, sem prejuízo da consideração
que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes
no caso concreto”;
2-Princípio da PRIVACIDADE – “A promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem
deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida
privada”;
3-Princípio da INTERVENÇÃO PRECOCE-“A intervenção deve ser efetuada logo que a situação
de perigo seja conhecida”;
4- Princípio da INTERVENÇÃO MÍNIMA –“A intervenção deve ser exercida exclusivamente
pelas entidades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à
proteção da criança e do jovem em perigo”;
54-Princípio da PROPORCIONALIDADE E ACTUALIDADE-“A intervenção deve ser a necessária e
a adequada à situação de perigo em que a criança ou o jovem se encontram no momento em
que a decisão é tomada e só pode interferir na sua vida e da sua família na medida do que for
estritamente necessário a essa finalidade;
6-Princípio da RESPONSABILIDADE PARENTAL-“A intervenção deve ser efetuada de modo que
os pais assumam os seus deveres para com a criança e o jovem”;
7-Princípio da PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA -“Na promoção de direitos e na proteção da criança
e do jovem deve ser dada prevalência às medidas que os integrem na sua família ou que
promovam a sua adoção”;
8-Princípio da OBRIGATORIEDADE DA INFORMAÇÃO-“A criança e o jovem, os pais, o
representante legal ou a pessoa que tenha a sua guarda de facto têm direito a ser informados

1

Artigo 4º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro
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dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se
processa”;
9-Princípio da AUDIÇÃO OBRIGATÓRIA E PARTICIPAÇÃO-“A criança e o jovem , em separado
ou na companhia dos pais, representante legal ou pessoa que tenha a sua guarda de facto,
têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos
direitos e de proteção”;
10-Princípio da SUBSIDIARIEDADE-“A intervenção deve ser efetuada sucessivamente pelas
entidades com competência em matéria de infância e juventude, pelas comissões de proteção
de crianças e jovens e, em última instância, pelos tribunais”.

Figura 2 – Modelo de Intervenção

Princípio da Subsidiariedade
A intervenção deve ser efetuada sucessivamente:

TRIBUNAL (MP)

CPCJ
Entidades com competência em
matéria de infância e juventude
(Escola, Saúde, Projetos,..)

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira (CPCJO) foi criada em Abril de 2005 e
legalmente constituída através da publicação em Diário da República da Portaria nº 825/2005,
de 14 de Setembro.

De acordo com a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a Comissão de Proteção
funciona em duas modalidades, a Comissão Alargada e a Comissão Restrita.

A comissão alargada é composta por um representante do município, um representante da
segurança social, um representante do Ministério da Educação, um representante da saúde,
um representante das instituições particulares de solidariedade social, um representante das
organizações não governamentais, um representante das associações de pais, um
representante das associações desportivas, culturais e recreativas, um representante das
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associações de jovens, um representante das forças de segurança, quatro elementos
designados pela assembleia municipal e elementos cooptados.
Aos elementos que compõem a Comissão Alargada compete desenvolver ações de promoção
dos direitos e de prevenção das situações de perigo, analisar a informação semestral relativa à
gestão processual apresentada pela comissão restrita e aprovar o relatório anual de atividades
e avaliação relativa à gestão processual.

A comissão restrita é composta por elementos que integram a comissão alargada e que por ela
são designados de forma a constituir uma equipa em número impar, interdisciplinar e
interinstitucional, sendo que por inerência fazem parte da comissão restrita o presidente, o
representante do município e o representante da segurança social, quando não exerçam a
presidência.

À comissão restrita compete intervir nas situações em que crianças/jovens estejam em perigo,
que de acordo com o nº 2, do Artigo 3º, da Lei nº 147/99 de 1 de Setembro, considera-se que a
criança/jovem está em perigo quando: está abandonada ou entregue a si própria; sofre maus
tratos físicos ou psicológicos; é vítima de abusos sexuais; não recebe cuidados ou afeição
adequados à sua idade, é obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à
idade; está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem a sua
segurança ou equilíbrio emocional e quando assume comportamento ou se entrega a
atividades ou consumos que afetem gravemente a sua saúde, segurança, educação ou
desenvolvimento sem que os pais ou responsáveis se lhe oponham de modo a remover a
situação.

Compete ainda à comissão restrita atender e informar as pessoas que se dirigem à comissão,
apreciar as situações de modo a avaliar a abertura de processos, fazer toda a gestão
processual (pedir informações a entidades que trabalham com as crianças/jovens, efetuar
atendimentos e visitas domiciliárias, decidir a aplicação e acompanhar e rever medidas de
promoção e proteção) e informar semestralmente a comissão alargada sobre a gestão
processual.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, na sua modalidade alargada, em
Novembro de 2012 decidiu aceitar o desafio da Comissão Nacional e aderir ao projeto “Tecer a
Prevenção”, sendo que o objetivo deste projeto é a dinamização das Comissões na sua
8
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modalidade alargada, levando a comissão alargada a construir um Plano Local de Promoção e
Proteção dos Direitos da Criança.
Este projeto é dividido em quatro fases, sendo que a primeira foi a fase de preparação onde foi
decidido que a CPCJ de Odemira iria ter como dinamizadora do projeto Noémia Bandeira da
Equipa Técnica de Apoio à Comissão Nacional, a segunda foi uma fase muito importante onde
todos os Comissários tiveram oportunidade de repensar e avaliar as suas próprias funções,
assim como avaliar o funcionamento e a organização da Comissão na perspetiva do exercício
das competências da modalidade alargada, a terceira fase consiste na elaboração do
diagnóstico levando assim ao conhecimento das problemáticas existentes no Concelho e
respetivos fatores de risco e proteção, que irão permitir elaborar o Plano Local de Promoção e
Proteção dos Direitos da Criança.

Para a elaboração do diagnóstico foram constituídos três grupos de trabalho, sendo que o
grupo 1 ficou responsável pela recolha de informação quantitativa junto das várias entidades e
tratamento dos respetivos dados, o grupo 2 ficou responsável pela recolha de toda a
informação processual, o grupo 3 ficou responsável por envolver a comunidade neste
diagnóstico, realizando uma recolha de perceções e estratégias das várias problemáticas
existentes, junto de elementos convidados provenientes de diferentes localidades do concelho
e de várias áreas profissionais. Para tal, procedeu-se à realização de um World Café e à
aplicação de questionários, para além de que ficou definido que os dados a recolher e analisar
seriam respeitantes aos anos 2011, 2012 e 2013.

Com a análise dos relatórios anuais da CPCJ de Odemira e tendo em conta as suas principais
problemáticas, foram definidas as principais dimensões ou áreas a analisar neste estudo,
sendo estas ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível da ação social e ao nível da
criminalidade.
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Gráfico 1 – Problemáticas sinalizadas à CPCJ de Odemira nos anos 2011, 2012 e 2013
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3 . APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS

Para uma melhor leitura e reflexão sobre os dados quantitativos recolhidos nas áreas definidas
como objeto de estudo, consideramos que é importante primeiramente ter uma perceção de
alguns dos dados processuais da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira.
Evidenciamos assim no quadro seguinte, o volume processual, número de processos abertos,
reabertos e transitados, nos anos em análise.

Quadro 4 – Volume processual, nº. processos transitados, abertos e reabertos nos anos 2011, 2012 e 2013.

2011

2012

2013

Transitados

49

64

98

Abertos

65

69

71

Reabertos

29

26

32

143

159

201

Volume Processual

Fonte: CPCJO

Constatamos que nos anos em análise tem-se verificado um aumento do volume processual,
tendo este aumento sido mais significativo em 2013 (26,41%). Consideramos que este
aumento se deve em grande parte ao número de processos que transitaram do ano 2012 para
o ano 2013, situação que também já havia ocorrido no ano 2012.

Quadro 5 – Nº. processos arquivados nos anos 2011, 2012 e 2013.

2011

2012

2013

Arquivados Liminarmente

26

15

26

Arquivados

53

46

76

Total de Processos Arquivados

79

61

102

Fonte: CPCJO

Relativamente ao arquivamento de processos, observou-se um aumento significativo no ano
2013, de 67,21%, em comparação com o ano anterior.

No que diz respeito ao volume processual distribuído por freguesias, verificou-se que no ano
2013 a maior percentagem de processos é proveniente da freguesia de Vila Nova de Milfontes
com 33%, e em segundo lugar surge a freguesia de S. Teotónio com 20% e em terceiro a
freguesia de S. Martinho das Amoreiras com 15% (Quadro 6 - Impacto Percentual por
Freguesia).
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Quadro 6 - Impacto percentual do volume processual por freguesia

Freguesias
Boavista dos Pinheiros
Colos
Pereiras-Gare
Reliquias
S. Luís
S. Martinho das Amoreiras
S. Teotónio
Vale Santiago
Vila Nova de Milfontes
Zambujeira do Mar
Sabóia
Santa Clara-a-Velha
Longueira/Almograve
Luzianes-Gare
Bicos
Santa Maria
S. Salvador

2011
3
1
1
7
14
3
32
1
17
1
0
0
0
0
0
5
6

2013

2012
3,3%
1,1%
1,1%
7,7%
15,4%
3,3%
35,2%
1,1%
18,7%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,5%
6,6%

5
5
0
0
14
2
23
2
28
1
6
1
3
2
0
1
2

5,3%
5,3%
0,0%
0,0%
14,7%
2,1%
24,2%
2,1%
29,5%
1,1%
6,3%
1,1%
3,2%
2,1%
0,0%
1,1%
2,1%

6
1
0
2
3
8
11
0
18
3
1
0
0
0
1
0

0

11%
2%
0%
4%
6%
15%
20%
0%
33%
6%
2%
0%
0%
0%
2%
0%
0%

É de referir que ao longo dos três anos analisados, a freguesia de Vila Nova de Milfontes tem
visto o número de processos crescer, assim como as freguesias da Boavista dos Pinheiros e S.
Martinho das Amoreiras; já a freguesia de S. Teotónio e S. Luís tem vindo a diminuir o volume
processual.
Em seguida, apresentamos as áreas de estudo sobre as quais incidiu a nossa análise, dados
obtidos em cada uma destas áreas e respetivas fontes de recolha.
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3.1 Educação

Sabemos que a escola assume desde cedo, logo a seguir à família, uma responsabilidade no
desenvolvimento integral da criança e do jovem. Também sabemos que é nos
estabelecimentos de ensino e educação que as crianças e jovens passam a maior parte das
suas horas do dia, ao longo de vários anos, o que coloca estes locais numa posição privilegiada
no que respeita à proteção destas crianças.

No que diz respeito às sinalizações efetuadas à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Odemira, podemos verificar que os estabelecimentos de ensino são as entidades que mais
referenciam situações de perigo, embora no ano 2012 tivesse havido um decréscimo das
sinalizações por parte das escolas comparativamente com o ano 2011. Entendemos que este
decréscimo poderá ter estado associado ao arranque do Projeto +Namira, um projeto que teve
intervenção em todos os agrupamentos de escolas do concelho e cujo principal foco de
intervenção eram os alunos sinalizados pelas escolas como alunos em risco de desistência e/ou
abandono escolar. No ano 2013 verificou-se um aumento das sinalizações, facto que
entendemos também estar relacionado com a entrada em vigor do alargamento da
escolaridade obrigatória até aos 18 anos de idade (ver Tabela – Entidades Sinalizadoras em
anexo).

Quanto às principais problemáticas sinalizadas pelos estabelecimentos de ensino e educação,
de acordo com os dados anuais da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, em
2011 foram efetuadas 38 sinalizações, sendo que 31 eram situações de absentismo e/ou
abandono escolar e 7 sinalizações incluem-se noutras problemáticas. Em 2012, estas entidades
sinalizaram 30 crianças/jovens, sendo que 16 eram situações de absentismo e 14 associadas a
outras problemáticas. Em 2013 foram efetuadas 42 sinalizações, 18 por absentismo escolar, 7
por abandono escolar e 17 relacionadas com outras problemáticas.

Para procedermos a uma análise das principais problemáticas que os estabelecimentos de
ensino sinalizam à comissão, considerou-se necessário recolher dados das escolas, relativos ao
número de alunos em situação de retenção e abandono escolar no concelho de Odemira. Foinos possível apenas recolher esta informação nos anos letivos 2010/2011 e 2011/2012.

13

CPCJ

Diagnóstico dos Fatores de Risco e Proteção do Concelho de Odemira - 2014

Odemira

Quadro 7 – Nº. de Alunos Matriculados, N.º de Alunos em situação de Retenção e N.º de Alunos em Abandono
Escolar no Ano Letivo 2010/2011, no concelho de Odemira
Níveis de Ensino

Pré-Escolar

1ºCiclo

2ºCiclo

3ºCiclo

Secundário
C.
Humanísticos

Secundário
C.
Profissionais

Outros*

N.º de Alunos
Matriculados

454

930

554

715

401

294

53

3401

N.º Retenções

0

31

66

105

69

45

4

320

N.º de Alunos em
Abandono Escolar

0

1

3

9

28

20

5

66

Ano Letivo 2010/2011

Total

Fonte: TAIPA Crl, - Projeto +Namira
Legenda:
*Outros – CEF (Cursos de Educação/Formação). CA (Currículos Alternativos) e Cursos EFA Secundário.

Quadro 8 – Nº. de Alunos Matriculados, N.º de Alunos em situação de Retenção e N.º de Alunos em Abandono
Escolar no Ano Letivo 2011/2012, no concelho de Odemira
Níveis de Ensino

Pré-Escolar

1ºCiclo

2ºCiclo

3ºCiclo

Secundário
C.
Humanísticos

Secundário
C.
Profissionais

Outros*

451

892

528

722

412

273

39

3317

0

49

87

105

85

41

0

367

3

0

2

9

21

15

4

54

Ano Letivo 2011/2012

N.º de Alunos
Matriculados
N.º Retenções
N.º de Alunos em
Abandono Escolar

Total

Fonte: TAIPA Crl, - Projeto +Namira
Legenda:
*Outros – CEF (Cursos de Educação/Formação). CA (Currículos Alternativos) e Cursos EFA Secundário.

De acordo com os quadros acima apresentados, podemos tecer algumas considerações.
No que respeita ao número total de alunos matriculados no concelho de Odemira nos anos em
análise, verificou-se que houve uma ligeira diminuição em 2011/2012.

Aferimos também que, no concelho de Odemira, no ano letivo 2010/2011, a taxa de retenção
escolar era de 9,4% e a taxa de abandono escolar correspondia a 1,9%. No ano seguinte, a taxa
14
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de retenção escolar subiu para os 11% e na taxa de abandono escolar verificou-se um ligeiro
decréscimo para os 1,6%.

No que respeita à retenção escolar, quer para o ano letivo 2010/2011, quer para o ano letivo
2011/2012, verificámos que, apesar de ser no 3º ciclo de escolaridade que se apurou o maior
número de casos de alunos retidos (curiosamente o mesmo número nos dois anos em análise),
a taxa de retenção era mais significativa no ensino secundário (cursos cientifico-humanísticos),
sendo no ano letivo 2010/2011 de 17,2% e no ano letivo 2011/2012 de 20,6%.

Relativamente ao abandono escolar, foi também possível constatar que, em ambos os anos
letivos em análise, apesar de ser no nível secundário (cursos cientifico-humanísticos) que se
apurou o maior número de alunos em abandono escolar, seguido do ensino profissional, a taxa
aferida é mais significativa nas ofertas formativas alternativas como os Cursos CEF, EFA e
Currículos Alternativos. Ou seja, no ano letivo 2010/2011, esta taxa era de 9,4% e no ano letivo
2011/2012 a taxa era de 10,2%. Contudo, também sabemos que estes números relativos ao
abandono no ensino secundário poderão não corresponder totalmente à realidade dos alunos
pois muitos destes anulam a matrícula para se candidatarem a exame como alunos externos,
sendo esta ação considerada como abandono.

Curiosamente, apesar de ser no 1º ciclo que se encontrou o maior número de alunos
matriculados, este foi o nível de ensino em que se aferiu uma taxa de retenção e de abandono
escolar mais baixa.

Ao analisar as escolas em que existia uma maior taxa de retenção e abandono escolar nos anos
letivos em análise verificou-se que a Escola Profissional de Odemira detinha, no ano letivo
2010/2011, as taxas de retenção e abandono mais elevadas do concelho de Odemira. No ano
letivo 2011/2012, continuava a ser na Escola Profissional de Odemira que se verificava a taxa
de retenção mais elevada, sendo a Escola Secundária de Odemira aquela em que se verificou
uma taxa de abandono escolar mais elevada.

De um modo geral, relativamente aos anos de escolaridade em que estas problemáticas se
mostraram mais significativas, verificou-se que foi nos anos de transição de ciclo/nível de
ensino que mais surgiram estes casos ou seja, no 5º, 7º e 10º anos de escolaridade.
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Uma vez que não nos foi possível recolher dados relativos ao número de retenções e ao
número de alunos em abandono escolar no concelho de Odemira, no ano letivo 2012/2013, o
quadro seguinte ilustra apenas o número de alunos matriculados no concelho por níveis de
ensino.

Quadro 9 – Nº. de Alunos Matriculados no Ano Letivo 2012/2013, no concelho de Odemira
Níveis de Ensino
Ano Letivo
2012/2013

N.º de Alunos
Matriculados

Pré-Escolar

1ºCiclo

2ºCiclo

3ºCiclo

Secundário
C.
Humanísticos

Secundário
C.
Profissionais

Outros*

595

895

515

716

458

271

99

Total

3549

Fonte: TAIPA Crl, - Projeto +Namira

Relativamente à taxa de analfabetismo do concelho, e de acordo com dados dos Censos 2001
e dos Censos 2011, em 2001 a taxa era de 25,7% e em 2011 verificou-se um decréscimo para
os 15,68%, mantendo-se contudo a mais alta do Alentejo Litoral. Relativamente à frequência
escolar apurámos que o concelho de Odemira apresentava em 2011, 22,9% de habitantes que
nunca tinham frequentado nenhum grau de ensino, 26,5% concluíram o 1ºciclo do ensino
básico, 13,6% tinham concluído o ensino secundário e 7% concluíram o ensino superior (dados
PORDATA).
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3.2 Saúde

Segundo os dados fornecidos pela UCSP - Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de
Odemira, a 31 de dezembro de 2013, o número de crianças e jovens inscritos no Centro de
Saúde de Odemira, agrupava-se de acordo com os dados apresentados no seguinte quadro:

Quadro 10 – Crianças e jovens inscritos no centro de Saúde de Odemira, por grupo etário e sexo a 31 de Dezembro de 2013

Grupo Etário

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Total

Crianças dos 0 aos 12 meses

17

20

37

185

167

352

293

315

608

396

394

790

223

210

433

350

278

628

441

453

894

1905

1837

3742

Crianças com idades
compreendidas
entre 1 e 2 anos
Crianças com idades
compreendidas
entre 3 e 5 anos
Crianças com idades
compreendidas
entre 6 e 9 anos
Crianças com idades
compreendidas
entre 10 e 11 anos
Crianças com idades
compreendidas
entre 12 e 14 anos
Crianças/Jovens com idades
compreendidas
entre 15 e 18 anos
Total
Fonte: UCSP de Odemira

Verificou-se que num total de 3742 crianças e jovens inscritos nesta unidade, a maioria situase no grupo etário dos 15 aos 18 anos, sendo que 50,9% correspondem ao sexo masculino e
49,1% correspondem ao sexo feminino.
De acordo com o Programa Nacional de Saúde Infantil, a vigilância da saúde das crianças iniciase com as primeiras consultas até aos 28 dias de vida, sendo este um período fulcral no
despiste de alterações ao normal desenvolvimento do recém-nascido que é extremamente
vulnerável e, a menos que receba cuidados básicos adequados, fica exposto a complicações
cujas consequências podem ser muito graves, irreversíveis e, até mesmo letais.
De acordo com os dados fornecidos pela UCSP de Odemira, no ano 2011 apenas 76% realizam
as primeiras consultas até aos 28 dias de vida, tendo-se em 2012 verificado um ligeiro
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decréscimo para os 73% e em 2013 um novo aumento para os 78,8%. As percentagens
refletem essencialmente 2 fatores: recurso a cuidados de saúde privados e escassez de
médicos de família.
O novo Programa Nacional de Vacinação (PNV), aprovado pelo despacho nº. 17067/2011 do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, datado de 7 de Dezembro de 2011 e
publicado no Diário da República, 2ª Série – Nº. 243 – de 21 de dezembro de 2011, lembra
que, a vacinação permite salvar vidas, reduzir morbimortalidade causada por doenças
infetocontagiosas alvo de vacinação.
O PNV é um programa universal, gratuito e acessível a todas as pessoas presentes e Portugal.
O grosso das vacinas que integram o PNV aplica-se a indivíduos presentes no país, com idade
inferior a 18 anos, no entanto, as vacinas contra o tétano e a difteria (Td) são administradas
durante toda a vida, de 10 em 10 anos. Com o PNV pretende-se a manutenção da eliminação
da poliomielite, a eliminação do sarampo e da rubéola e a vacinação dos adultos contra o
tétano e difteria.
Segundo os dados fornecidos pela UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de
Odemira, apresentados nos quadros abaixo, é possível aferir que nos anos 2011, 2012 e 2013,
nas idades consideradas chave (2 anos, 7 anos e 14 anos), apesar das taxas de imunização
serem acima dos 85% ainda não se conseguiu obter a imunidade de grupo (>95%), ficando
toda a população exposta a doenças infetocontagiosas, que de outra forma se poderiam
minimizar e, inclusive, erradicar.
A DGS alerta que “se devem identificar assimetrias geográficas nas coberturas vacinais e a
existência de bolsas populacionais com características que podem determinar níveis mais
baixo de vacinação”.
Em Odemira existem bolsas populacionais com características próprias, que determinam níveis
mais baixos de vacinação e colocam em risco a imunidade deste concelho. Por um lado os
imigrantes, de países do leste da europa, que vêm trabalhar temporariamente para o
concelho, principalmente para a freguesia de S. Teotónio (mudam frequentemente de
residência e de local de trabalho e os contactos telefónicos não correspondem ao real), não
valorizam a vacinação e que têm a seu cargo crianças que não se encontram em fase de
frequentar a escola. Por outro lado temos os imigrantes da Europa central com conceitos
diferentes de vacinação e que habitualmente vivem em montes isolados, sem adequada
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identificação, não sendo fácil a aproximação a estas famílias, que no entanto têm crianças não
imunizadas, integradas na comunidade escolar, podendo ser fonte de contágio/transmissão
para todos aqueles com quem interagem.
Quadro 11 – Cumprimento do Programa Nacional de Vacinação nas idades 2, 7 e 14 anos, no ano 2012
2012
Ano de Nascimento

PNV cumprido
(sobre o total)
%

2010 (crianças com 2 anos)

92,5

2005 (crianças com 7 anos)

96,4

1998 (crianças com 14 anos)

86,7

Fonte: UCSP de Odemira

Quadro 12 – Cumprimento do Programa Nacional de Vacinação nas idades 2, 7 e 14 anos, no ano 2013
2013
Ano de Nascimento

PNV cumprido
(sobre o total)
%

2011 (crianças com 2 anos)

94,1

2006 (crianças com 7 anos)

91,5

1999 (crianças com 14 anos)

91,6

Fonte: UCSP de Odemira

Relativamente ao número de crianças e jovens inscritos nesta unidade, à data da primeira
semana de Setembro de 2014, obtivemos os seguintes dados:

Quadro 13 – Inscritos no Centro de Saúde de Odemira, por grupo etário e sexo
Grupo Etário
Crianças com idade dos 0
aos 12 meses

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Total

71

76

147

1913

1853

3766

1984

1929

3913

Crianças/Jovens com
idades compreendidas
entre o 1 e os 18 Anos
Total
Fonte: UCSP de Odemira

No que diz respeito ao número de crianças acompanhadas em consulta de Psicologia no UCSP
de Odemira, foi possível apurar que nos anos 2011, 2012 e 2013 foram atendidas em média,
por cada ano em análise, 30 crianças/jovens até aos 18 anos de idade. Acrescentamos que este
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serviço é assegurado por apenas um psicólogo e consideramos, dado o número de casos
existentes, que esta resposta se torna insuficiente. Embora existam algumas entidades de
primeira linha que também têm este tipo de resposta no concelho, nomeadamente os
agrupamentos de escolas, existe depois a necessidade de uma intervenção a nível clínico e por
vezes psiquiátrico, que ao nível do concelho de Odemira não existe, tendo estas crianças e
jovens que se deslocar a Beja ou Setúbal para o fazer. Sabemos que por razões de transporte e
custos associados a esta deslocação, muitas famílias acabam por não cumprir um plano de
consultas desejável mas sim possível.

Relativamente ao número de crianças/jovens acompanhadas pelo serviço de pedopsiquiatria
na ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (Beja), conseguimos apurar que no ano
2013, foram consultadas um total de 31 crianças/jovens, com prevalência do sexo masculino
(67%) sobre o sexo feminino (32%), sendo no grupo etário dos 10 aos 15 anos, que se verificou
o maior número de consultas. Apesar dos dados do ano 2014 apenas refletirem a recorrência a
este serviço nos primeiros cinco meses do ano, podemos desde já verificar que a estatística
existente acompanha a tendência do ano analisado anteriormente (conforme Quadro 14).

Quadro 14 – Número de crianças/jovens consultados no serviço de pedopsiquiatria na ULSBA, por grupo etário e
sexo
Grupos

2013 (Janeiro a Dezembro)

2014 (Janeiro a Maio)

Etários

Feminino

Masculino

Total

Feminino

Masculino

Total

0-5

0

1

1

0

0

0

5-10

0

3

3

0

2

2

10-15

8

11

19

5

7

12

15-20

2

6

8

1

5

6

Total

10

21

31

6

14

20

Fonte: UCSP de Odemira

Relativamente ao número de crianças/jovens acompanhadas pelo serviço de pedopsiquiatria
no CHS – Centro Hospitalar de Setúbal, foi possível apurar que houve um aumento no número
de consultas de crianças e jovens provenientes do concelho de Odemira, ao longo dos anos em
análise. Verificou-se ainda a prevalência do sexo masculino sobre o sexo feminino no ano
2012. O grupo etário onde se verificou maior número de consultas foi o dos 15 aos 19 anos de
idade (conforme Quadro 15).
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Quadro 15 – Número de crianças/jovens consultados no serviço de pedopsiquiatria no CHS, por grupo etário e
sexo
Grupos

2011

2012

2013

Etários

Feminino

Masculino

Total

Feminino

Masculino

Total

Feminino

Masculino

Total

5-9

0

0

0

1

1

2

0

2

2

10-14

0

0

0

0

2

2

1

2

3

15-19

1

1

2

2

2

4

4

1

5

Total

1

1

2

3

5

8

5

5

10

Fonte: UCSP de Odemira

Relativamente ao número de tentativas de suicídio em jovens até aos 18 anos de idade,
apuraram-se 3 casos no ano de 2013. Dois dos casos foram sinalizados para o NACJR – Núcleo
de Apoio a Crianças e Jovens em Risco de Odemira e todas as situações encontram-se com
acompanhamento psicológico.
O número de gravidezes na adolescência (até aos 18 anos) é outra temática a ter em conta
uma vez que em 2013 houve um aumento no número de casos registados.
Segundo os dados obtidos, em 2011 foram registados 3 casos que resultaram em 3 partos com
sucesso. Em 2012 não houve registo de gravidezes na adolescência, mas em 2013 registaramse 5 casos, tendo todos culminado em IVG’s (Interrupções Voluntárias da Gravidez).
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3.3 Ação Social
De acordo com os dados fornecidos pelo Centro de Emprego de Sines, o número de
desempregados no concelho de Odemira tem vindo a aumentar ao longo dos três anos em
análise, conforme indica o quadro que se segue.

Quadro 16 – Número de desempregados inscritos no Centro de Emprego de Sines nos anos 2011, 2012 e 2013
Freguesias
Boavista dos Pinheiros
Bicos
Colos
Longueira/ Almograve
Luzianes-Gare
Odemira (Santa Maria)
Odemira (São Salvador)
Odemira (N Codificada)
Pereiras-Gare
Relíquias
Sabóia
Santa Clara-a-Velha
São Luís
São Martinho das
Amoreiras
São Teotónio
Vale Santiago
Vila Nova de Milfontes
Zambujeira do Mar
Total

2011
81
47
55
79
13
43
67
6
14
30
42
25
112
42

2012
74
38
73
68
18
42
54
3
15
28
40
31
144
38

2013
73
34
52
69
23
48
88
5
17
35
44
37
124
41

402
40
393
40
1531

356
39
474
47
1582

401
36
454
48
1629

Fonte: Centro de Emprego de Sine

Analisando esta problemática à escala das freguesias verificou-se que Vila Nova de Milfontes e
S. Teotónio foram as freguesias onde se verificou a existência de um maior número de
desempregados no período em análise.

Dados mais recentes indicam que, à data de Abril deste ano, existia um total de 1502
desempregados (a maioria residentes na freguesia de Vila Nova de Milfontes), sendo que 698
recebiam subsídio (maioritariamente residentes da freguesia de S. Teotónio) e 130
beneficiavam de RSI – Rendimento Social de Inserção (a maioria residentes na freguesia de Vila
Nova de Milfontes).
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Quadro 17 – Número de desempregados, subsidiados e beneficiários do RSI à data de 20 de Abril de 2014

Freguesias

Desempregados

Subsidiados

RSI

Boavista dos Pinheiros

74

31

1

Colos

62

28

5

Longueira-Almograve

69

36

3

Vila Nova Milfontes

389

187

33

S. Salvador/Sta Maria

148

57

9

Relíquias

39

14

6

S. Martinho das Amoreiras

43

12

6

Sabóia

37

15

6

Santa-Clara-a-Velha

56

19

13

S. Luís

124

61

8

S. Teotónio

380

202

31

Luzianes-Gare

34

13

3

Vale de Santiago

47

23

6

Total

1502

698

130

Fonte: Centro de Emprego de Sines

Foi ainda possível recolher junto das IPSS´s, do concelho de Odemira, que possuem Cantina
Social, dados relativos ao número de refeições diárias fornecidas no período em análise
(Associação de Solidariedade Social de Vila Nova de Milfontes-Creche, Jardim de Infância e ATL
(Infantário Lápis de Cor), Associação Humanitária D. Ana Pacheco, Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Freguesia de S. Teotónio, Casa do Povo de Relíquias, Casa do Povo de
S. Luís, Casa do Povo de S. Martinho das Amoreiras, Jardim de Infância Nossa Senhora da
Piedade e Santa Casa da Misericórdia de Odemira).

Deste modo, aferimos que no ano 2012 foram fornecidas pelas entidades acima designadas
aproximadamente 156 refeições diárias. Em 2013, foram fornecidas 174 e até Março de 2014
tinham sido fornecidas aproximadamente 165 refeições diárias.

Relativamente ao FEAC- Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados, obtivemos a informação de
que à data de Março de 2014 já tinham sido apoiadas 430 famílias.
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3.4 Criminalidade

Na dimensão da Criminalidade considerámos que seria importante analisar principalmente a
problemática da violência doméstica e os comportamentos desviantes dos jovens,
nomeadamente os consumos de estupefacientes, bebidas alcoólicas e violência.

Sendo que a problemática da violência doméstica tem vindo a assumir cada vez mais
expressão no volume processual desta comissão, entendemos que seria necessário perceber
se o mesmo se verificava junto das entidades que no concelho de Odemira têm uma
intervenção de primeira linha, nomeadamente as forças de segurança – GNR (Destacamento
Territorial de Odemira) e o GAVA (Gabinete de Apoio à vítima e ao Agressor).

Como se poderá verificar no quadro seguinte, relativamente à vitimação indireta de menores
num contexto de violência doméstica, a CPCJ de Odemira registou um aumento no seu volume
processual ao longo dos três anos em análise.
Quadro 18 – Volume Processual relativo à problemática da Violência Doméstica nos anos 2011, 2012 e 2013.

Volume Processual
2011

2012

2013

6

13

16

Fonte: CPCJ Odemira

O Destacamento Territorial da GNR de Odemira facultou-nos dados relativos ao número de
ocorrências de violência doméstica que envolveram a exposição de menores a esta situação.
Estes dados encontram-se organizados em função da localização dos Postos Territoriais. Da sua
análise é possível aferir que o número de ocorrências têm vindo a aumentar no período em
análise e que o Posto Territorial onde se realizou um maior número de registos foi o de Vila
Nova de Milfontes.
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Quadro 19 – Número de Ocorrências de Violência Doméstica com exposição a menores, nos anos 2011, 2012 e
2013, registados pela GNR do Destacamento Territorial de Odemira.

Freguesias

2011

2012

2013

Colos

1

2

5

Odemira

4

4

3

Sabóia

0

0

0

S. Luís

1

0

0

S. Teotónio

2

3

3

VNMilfontes

5

12

14

Total

13

21

25

Fonte: GNR – Destacamento Territorial de Odemira

Uma vez que o GAVA só iniciou a sua intervenção no concelho de Odemira no início do ano
2012, os dados referentes ao número de processos de violência doméstica em que existiam
menores vítimas indiretas, são apenas referentes os anos 2012 e 2013.

Quadro 20 – Número de menores expostos a situações de violência doméstica, registados pelo GAVA nos anos
2012 e 2013.

2012

2013

26 processos

29 processos

(46 menores)

(42 menores)

Fonte: GAVA

No que diz respeito aos comportamentos desviantes dos jovens conseguimos apurar dados da
CPCJ de Odemira relativos ao número de jovens sinalizados por consumo de estupefacientes
nos anos 2012 e 2013.
Quadro 21 – Número de jovens sinalizados por consumo de estupefacientes na CPCJO, nos anos 2012 e 2013.

N.º Jovens sinalizados por Consumo
de Estupefacientes
2012

2013

7

5

Fonte: CPCJ de Odemira

Relativamente ao numero de jovens envolvidos em apreensões por consumo e/ou tráfico de
drogas, a GNR registou 2 casos em 2012 e 5 casos em 2013 (dados do Posto Territorial de
Odemira).
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Ainda no âmbito dos comportamentos disruptivos nos jovens, a GNR facultou a informação
relativa ao número de autos por agressão que envolviam menores. Assim, para o período em
análise, registou-se apenas 1 ocorrência no ano 2011, situação semelhante no ano 2012 e no
ano 2013.

Foram ainda solicitados dados à EMAT – Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais no
que respeita ao número de processos de promoção e proteção aplicados judicialmente e que
são acompanhados por esta equipa. Assim, no ano 2011, a EMAT acompanhou 43 processos,
no ano 2012 acompanhou 44 e no ano 2013, acompanhou 48 processos.
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3.5 Fatores de Risco e Proteção
Para a elaboração do diagnóstico ficou definido em reunião de Comissão Alargada que se
efetuaria um levantamento dos fatores de risco e de proteção relativos aos processos
instaurados e reabertos na Comissão durante os anos de 2011, 2012 e 2013. Neste sentido e
de acordo com os três anos em análise, foram instaurados e reabertos 293 processos, dos
quais foram analisados os fatores de risco e de proteção.
Podemos verificar que o maior fator de risco é ao nível da falta de competências parentais
(17,75%), fator este que está associado à maior problemática com maior incidência na CPCJ de
Odemira, a negligência. As diferenças culturais, barreira linguística e falta de rede familiar é o
fator de risco que surge em segundo lugar com 15,70%, seguindo-se o consumo de álcool por
parte de um dos progenitores com 9,90%.

Gráfico 2 – Fatores de risco analisados através dos processos instaurados e reabertos no ano 2011, 2012 e 2013.

Fatores de Risco
Falta de rede familiar
Relutância em procurar os serviços
Relação conjugal conflituosa
Rede de amigos
Prostituição
Separação dos pais
Pais jovens
Pais ausentes
Pai Agressivo
Pais com problemas do foro psiquiatrico
Falta de recursos económicos/Familia numerosa
Falta de competências parentais
Diferenças culturais, barreira linguistica e falta de rede…
Desvalorização da escola por parte dos pais
Consumo de drogas por parte de um dos progenitoes…
Consumo de alcool por parte de um dos progenitoes
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Fonte: CPCJ

No que diz respeito aos fatores de proteção verificou-se que existem menos fatores de
proteção do que de risco, sendo que a escola é o maior fator de proteção para as
crianças/jovens do Concelho de Odemira com 35,15%, seguindo-se a rede familiar (27,30%), os
serviços (EMAR, APCO, Intervenção Precoce, SPO, Saúde, Projeto +Namira e Projeto ST) com
22,87% e em quarto lugar como fator de proteção temos os pais.
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Gráfico 3 – Fatores de proteção analisados através dos processos abertos e reabertos no ano 2011, 2012 e 2013.
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Fonte: CPCJ
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4. A CPCJ DE ODEMIRA VISTA PELA COMUNIDADE

De modo a envolver a comunidade na realização do diagnóstico, para que este fosse o mais
participado possível, realizou-se um encontro intitulado “Pensar a Proteção das Crianças e
Jovens do Concelho de Odemira”, em que se utilizou uma metodologia participativa designada
de World Café.
Na realização do World Café foram apresentadas 5 questões para que os cerca de 40
participantes refletissem sobre elas. Das questões apresentadas obtiveram-se os seguintes
resultados:

Questão 1 - Que fatores de risco (situações que podem colocar em perigo crianças e jovens) identifica
no concelho?

1 - Questões/ Problemas familiares – Falta de tempo dos pais para os filhos (7), onde
especificaram, a indisponibilidade dos pais; crianças entregue a si próprias; pais ausentes na
educação; ambientes familiares de autogestão por necessidade ou não; condições de trabalho;
compensar as crianças com bens materiais; Exposição a modelos familiares desfavoráveis
(10), tais como, exposição a relações instáveis, exposição a modelos desviantes; modelos
familiares desajustados; contacto com ambientes de consumos; violências domésticas, tais
como, acontecimentos violentos na dinâmica familiar, física e psicológica entre pais/pais ou
filhos/pais; violência entre os pais; violência com idosos (modelos desajustados); Fraco
controlo sobre os filhos (3),tais como, fraco controlo parental; peso excessivo de
determinados programas televisivos; acesso fácil à internet ilimitado); Pouco reconhecimento
da escola por parte das famílias (2), tais como, famílias que não reconhecem a importância da
Escola; fraca valorização do processo educativo das crianças e jovens; Ambientes pouco
estimulantes (2), tais como, carência a nível de estimulação nos contextos familiares e
ambientais; ambientes pouco estimulantes; História familiar de suicídio (1); Falta de amor e
afeto (1); Situação de divórcio (1); Doença mental (1).

2 - Questões/Problemas locais – Dificuldades económicas (8), tais como: pobreza (1);
desemprego (2); baixos rendimentos (1); carência económica (1); trabalho sazonal (1); - falta
de emprego (1); condições de trabalho (1); Difíceis e escassez de acessos (4); difíceis acessos
aos cuidados de saúde e educação (2); difíceis acessos (1); falta de acessibilidades (1); Falta de
actividades de ocupação de tempos livres (4), especificaram, falta de actividades extra e
culturais; falta de actividades extra curriculares; falta de alternativas e de tempos livres; a falta
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de actividades extra e ocupação / espaço para jovens; Isolamento (5), tais como, 1 pessoa
especificou (territorial e comunitário); a distância da escola; distância e falta de acessibilidades;
Modelos culturais (3), tais como, modelos, factores e questões culturais; Carência de serviços
(2), tal como, pouco acesso aos serviços de apoio à saúde e educação; Desigualdade de género
(2); Falta de fiscalização (1); População muito flutuante (1); baixa literacia (1); Desigualdade
de oportunidades (1); Gravidez precoce (1); Poucas alternativas de percursos escolares (1);
Inexistência de pedopsiquiatria e psiquiatria e médicos de família (1); Ausência de rede de
estruturas familiares ou de suporte sociais (1); Suicídio elevado (1); Falta de actuação da
autoridade e escassez de segurança da escola segura para a dimensão do concelho (2); Casas
de prostituição ilegais (1); Não vigilância na gravidez e na criança (1); Medo da denúncia (1).

3 - Questões/Problemas sociais - Violência doméstica (7), 2 pessoas especificaram verbal,
física e psicológica entre pais/pais ou filhos/pais; violência entre os pais ou os pares com que
se relacionam; acontecimentos violentos na dinâmica familiar; violência com idosos (modelos
desajustados); Consumos de álcool (5), especificaram consumo de substâncias lícitas;
consumo excessivo de álcool dos pais e jovens e contacto com ambientes de consumos;
Consumo de drogas (4), tais como, consumo de drogas e toxicodependência e consumo de
substâncias ilícitas (2); Violência escolar ou entre pares e bulling na escola (3); Acesso fácil e
venda ilegal de álcool e tabaco (2), tais como, fácil acesso à aquisição de bebidas alcoólicas e a
venda ilegal de álcool e tabaco a jovens/crianças em estabelecimentos comerciais; Processos
de Integração escolar (2), tais como, integração nos grupos escolares e as influências entre
pares; Crise em geral de valores e económicos (1); Prostituição (1); Alcoolismo muito
valorizado (1); Absentismo escolar (1); Escola muito virada para o ensino e pouco para
vivências mais relacionais e culturais (1); Negligência (1); Abusos sexuais ou exposição a
abusos (1).
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Questão 2 - Que instituições e atividades de promoção dos direitos das crianças e jovens conhece no
concelho?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escolas
CPCJ
TAIPA (Projeto Igualando; +Namira, ST)
Tribunal de Menores
Segurança Social
Dia da Criança
Fórum da Juventude
Orçamento Participativo Jovem
Organizações Desportivas e Associações
Lojas Sociais
Biblioteca
Bombeiros
Entidades Religiosas
Centro de Saúde (Saúde Escolar)
APCO
CRI
Intervenção Precoce
GNR (Escola Segura)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADMIRA
Câmara Municipal
Colónias de Férias
Atividades culturais
Empresas
Cáritas
Escuteiros
ATL
Grupos de teatro
Canoagem
Juntas de Freguesia
Admira
Parque Natural
Zmar
Associações de pais
Associações de estudantes
Projetos intergeracionais

Questão 3 - Sendo a negligência a problemática identificada com maior incidência, em todas as faixas
etárias, identifique estratégias para prevenir estas situações?

Família
-Reconhecimento da negligência (pais que não reconhecem determinados comportamentos
como negligentes);
-Educação parental a grupos de pais;
-Sensibilização a Jovens Grávidas para a importância da Educação Parental centrada na
vinculação;
-Reconhecimento/valorização das competências das famílias;
-Chegar às famílias isoladas;
- Quebrar o Ciclo de negligência nestas famílias;
-Nomeação de tutores (figura de referência) para famílias identificadas com a problemática;
- Projetos intergeracionais (pais/filhos): ex.: actividades desportivas;
- Fomentar nos pais a capacidade para incutir regras aos filhos (crianças e jovens precisam de
regras);
- Bom Planeamento Familiar.
-A criança enquanto veículo de informação para uma eficaz negociação com os pais. (o
exemplo positivo da criança para a transmissão de uma mensagem positiva aos pais;
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-Simplificação da linguagem: adequar o contexto e a mensagem à família
Escola
- Maior prevenção nas escolas;
-Maior trabalho em parceria com as escolas;
- Maior envolvimento dos professores;
-Capacitar as entidades de 1º linha na deteção de sinais de alerta, nomeadamente ao nível
relacional e afectivo sem que se tenham apenas por base os sinais visíveis;
-Criação de grupos responsáveis nas escolas (Professor observador)-perceber a criança/jovem
e respectivas origens;
-Simplificação da linguagem.
Comunidade
- Sensibilização da comunidade para o que é a negligência;
-Atividades na comunidade com o envolvimento de todos( limpeza de passeios, recolha de lixo,
actividades desportivas), com almoço no final;
-Fomentar a formação cívica, através da criação/fortalecimento de redes informais : relações
de vizinhança, proximidade;
-Sensibilização aos meios de comunicação enquanto meio privilegiado para a importância da
formação cívica;
-Valorização da Educação Parental;
-Simplificação da linguagem

Questão 4 - Explique de que forma o meio envolvente e/ou o contexto de vida das famílias tem
influência no comportamento de risco e perigo nas crianças e jovens?

•

Importância do modelo parental (imitação e reprodução de comportamentos
negligentes, violentos, etc) ou seja, as famílias necessitam de formação em
competências parentais como prevenção do risco;

•

Um contexto negligente “cria” espaços para que as crianças fiquem em auto-gestão;

•

A pouca supervisão parental permite a exposição a experiências que potenciam
comportamentos de risco;

•

Um meio envolvente, social e culturalmente pobre, potencia comportamentos de
risco. Por outro lado, um meio envolvente rico em oportunidades culturais e sociais
promove um desenvolvimento saudável;

•

Os sistemas de valores orientados para o consumo ficaram desajustados da situação
económica atual, criando alguma desorientação na gestão familiar;
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•

A falta de recursos (económicos, alimentação,…) condiciona o desenvolvimento
adequado das crianças/jovens, tendo influência nos seus comportamentos;

•

A ausência ou a falta de transmissão de valores (p.ex. importância da escola, respeito
pelo outro, princípios de cidadania,…) por parte dos pais e comunidade, pode conduzir
a comportamentos de risco;

•

A falta de disponibilidade dos pais que é erradamente compensada por bens materiais
e por outro lado os jovens que exigem dos pais os bens que caso não tenham serão
“questionados ou excluídos” dos grupos de pares;

•

A personalidade também é um fator que irá potenciar a “fuga” aos perigos quando o
ambiente não é favorável;

•

As associações poderiam promover atividades/ações dirigidas às famílias como
prevenção do risco;

•

As crianças deveriam ser mais sensibilizadas para realizar voluntariado para
desenvolverem competências sociais.

Questão 5 - Que medidas considera importantes para prevenir o absentismo escolar e a violência
doméstica?

Absentismo Escolar
•

Trabalhar para que as crianças olhem para a escola como positiva;

•

Trabalhar a transição do pré-escolar para o 1º ciclo;

•

Envolver mais os pais de modo a criar uma visão mais positiva da escola;

•

Ações de formação para encarregados de educação até ao 2º ciclo para garantir a
continuidade deste acompanhamento;

•

Formação aos encarregados de educação no tema da adolescência;

•

A escola deve desenvolver atividades que levem os pais à escola/maior ligação entre a
escola e a família;

•

Metodologias de ensino mais inovadoras;

•

Currículos com áreas de cidadania, desenvolvimento social e pessoal;

•

Currículos alternativos e percursos vocacionais adequados;

•

Ambientes escolares mais responsabilizadores;

•

Mais atividades desportivas de interesse;

•

Envolver agentes promotores de atividades extra-curriculares no desenvolvimento das
crianças e jovens;
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•

Trabalhar a motivação e formação dos Professores;

•

Ajudar os encarregados de educação no apoio escolar aos filhos;

•

Valorização da escola pelos encarregados de educação;

•

Maior articulação entre os Técnicos e maior reflexão entre estes atores;

•

Parcerias entre a comunidade (clubes desportivos, música, teatro..) e a escola;

•

Formação para Professores para lidarem com alunos mais difíceis;

•

Mais apoio social para alunos carenciados;

•

Criar incentivos para os alunos e famílias, de modo a valorizar quem é assíduo;

•

Promover a integração de crianças e jovens estrangeiros através do trabalho de pares;

•

Professores que falem búlgaro para darem aulas aos alunos da comunidade búlgara.

Violência Doméstica
•

Educação emocional desde cedo;

•

Sessões de sensibilização em igualdade de género desde cedo;

•

Formação de profissionais, jovens e famílias na área da violência doméstica;

•

Levar o tema para a comunidade através de associações ou outros;

•

Envolver os homens na prevenção da violência doméstica;

•

Iniciativas para minimizar os efeitos da crise nas famílias;

•

Trabalhar o agressor para evitar reincidências;

•

Grupos de Apoio (auto-ajuda) para vítimas de violência doméstica e agressores;

•

Promover ações clássicas de prevenção (vídeos, sensibilização/cartazes);

•

Emprego para as mulheres;

•

Gabinete de Apoio à Vitima e ao Agressor com itinerância;

•

Mais estudos sobre o tema;

•

Maior visibilidade aos vídeos das curtas-metragens;

•

Divulgação do Gabinete de Apoio à Vitima e ao Agressor na fatura da água;

•

Mais campanhas de sensibilização para os adolescentes, relativas à violência no
namoro;

•

Aumentar as estruturas de apoio locais para o apoio à vítima e famílias (ex: terapia
familiar);

•

Trabalhar a igualdade de género na comunidade em geral;

•

Sensibilizar para a denúncia e criatividade para as campanhas de sensibilização;

•

Criar ações que confrontem a comunidade de forma direta sobre a questão (ex:
Encenação “Zé e Belinha”);
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•

Dar visibilidade aos “heróis” locais com mensagens de exemplo;

•

Capacitar as vitimas para a resposta ao problema;

Para além da metodologia participativa descrita anteriormente considerou a Comissão que
seria útil a aplicação de questionários de modo a perceber qual o conhecimento que a
população tem da existência e da intervenção da Comissão de Proteção no Concelho.
Para a aplicação dos inquéritos solicitou-se a colaboração das Técnicas do Projeto +Namira da
TAIPA, uma vez que estão nas escolas e com maior facilidade chegam aos alunos, solicitando
que fossem aplicados dois inquéritos por cada ano de escolaridade a partir do 7º ano sendo
que seria aplicado um ao sexo masculino e outro ao sexo feminino. Foi solicitado também a
todas as Juntas de Freguesia do Concelho (13 freguesias), a aplicação dos questionários tendo
em conta os seguintes critérios:
- Aplicar 10 questionários, metade a cada sexo, devendo contemplar, para cada caso, os
seguintes escalões etários: dos 18 aos 25 anos, dos 26 aos 35 anos, dos 36 aos 45 anos, dos 46
aos 55 anos e a partir dos 56 anos.

Das 13 Juntas de Freguesia só 9 colaboraram na aplicação dos questionários (Freguesia da
Boavista dos Pinheiros, Colos, Relíquias, Sabóia, S. Salvador e Santa Maria, S. Teotónio, Santa
Clara-a-Velha, S. Martinho das Amoreiras e Vale Santiago), pelo que foram analisados 75
inquéritos oriundos destas freguesias e 37 inquéritos rececionados dos alunos das escolas do
Concelho, perfazendo o total de 112 inquéritos, dos quais 56 correspondiam ao sexo
masculino e 56 ao sexo feminino, conforme se pode constatar no gráfico 4.
Gráfico 4 -Distribuição por sexo dos inquiridos
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Quanto ao conhecimento dos inquiridos acerca da existência de uma CPCJ no concelho de
Odemira 60% tinha conhecimento da mesma, enquanto que 40% desconheciam a sua
existência.

Gráfico 5 - Questão 1 do inquérito ”Tinha conhecimento que no Concelho de Odemira tinha uma CPCJ?”
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Com base no gráfico 6 relativo à aferição dos inquiridos a respeito do conhecimento acerca do
trabalho realizado pela CPCJ no concelho, apurou-se que dos 112 inquiridos: 67 desconheciam
o trabalho desenvolvido pela comissão, 44 tinham conhecimento e 1 não respondeu.

Gráfico 6- Questão 2 do inquérito ”Conhece o trabalho realizado pela CPCJ de Odemira?”
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Relativamente a sinalizações efetuadas à Comissão de Proteção, 11% dos inquiridos
responderam que já tinham efetuado uma sinalização.
Gráfico 7 - Questão 3 do inquérito ”Alguma vez efetuou uma sinalização junto deste serviço?”
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A questão 4 do inquérito prendia-se com o facto de as pessoas identificarem a existência de
eventuais problemáticas no seu meio social que colocassem as crianças e os jovens em perigo,
de acordo com os dados do gráfico 8, 65% dos inquiridos reconhece que existem
problemáticas que põem em perigo as crianças e jovens, enquanto 35% considera que não
existem problemáticas no seu meio social que coloquem em perigo as crianças e jovens. As
problemáticas identificadas como mais relevantes prendem-se com: absentismo escolar,
consumo de álcool e drogas por parte dos jovens e negligência (gráfico 9 e quadro 22)

Gráfico 8 - Questão 4 do inquérito ”Considera que no meio social em que está inserido existem problemáticas que
colocam em perigo crianças e jovens?”
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Gráfico 9 - Questão 5 do inquérito ”Se respondeu sim, identifique as problemáticas que considera existirem no seu
meio social:”
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Quadro 22 - Questão 6 do inquérito ”Das problemáticas acima assinaladas, coloque por ordem (1 a 5) as que
considera que têm uma maior incidência.”

Ordem de Incidência
Problemáticas
Absentismo Escolar

1ª
15

2ª
5

3ª
13

4ª
1

5ª
8

Totais
42

Jovens consomem álcool

12

16

12

8

2

50

Jovens usam drogas

11

13

6

5

3

38

Negligência

5

3

2

5

6

21

Abandono dos menores por parte dos pais

6

2

1

2

11

Pais que expõem as crianças a sit. de perigo

1

6

6

2

18

Maus tratos psicológicos

2

1

2

1

6

Abuso Sexual

1

Jovens cometem crimes

2

Maus tratos físicos

3

1
7

3

5

1

3

2

5

22
6

Abandono escolar

2

7

1

9

1

20

Violência Doméstica

4

2

2

1

2

11

1

1

Prostituição Infantil
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Os inquiridos consideraram que os fatores que assumem maior relevância nas problemáticas
anteriormente assinaladas são o grupo de amigos e a família/desagregação familiar (gráfico
10).

Gráfico 10 - Questão 7 do inquérito ”Acha que as problemáticas acima referidas derivam de que fatores?”
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De acordo com os inquiridos as problemáticas ocorrem com maior incidência nas faixas etárias
entre os 15-18 anos e os 11-14 anos (gráfico 11) e com maior predominância no sexo
masculino (67%) (gráfico 12).

Gráfico 11 - Questão 8 do inquérito ”Nas problemáticas assinaladas, em que faixa etária é que pensa que
ocorrem com mais frequência?”
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Gráfico 12 - Questão 9 do inquérito ”Em que género é que acha que predominam estas problemáticas?”
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Contribuir significativamente para uma cultura da prevenção primária no domínio dos direitos
da criança constitui uma das missões mais relevantes que o sistema de promoção e protecção
confia às Comissões de Protecção de Crianças e Jovens.” (Leandro, Armando, in comunicação
sobre “As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens na sua Modalidade Alargada,
Contributos para uma Reflexão”, Março de 2008)
É nesta lógica, partindo do diagnóstico participado dos fatores de risco e de proteção, o qual
foi validado e aprovado na reunião da Comissão Alargada realizada no dia 17 de setembro, que
se estabeleceu o Plano Local Estratégico de Promoção dos Direitos das Crianças do concelho
de Odemira, para o triénio 2015-2017, o qual foi devidamente validado e aprovado pela
Comissão Alargada na reunião realizada no dia 12 de novembro.
Tendo em conta as problemáticas identificadas com maior incidência no Diagnóstico efetuado,
foram estabelecidos três Eixos estratégicos, a trabalhar prioritariamente no presente Plano
Estratégico:
- Eixo I – Promoção dos Direitos das Crianças e dos Jovens junto das Instituições e de toda a
Comunidade;
- Eixo II – Estudo e análise da realidade do concelho na problemática mais relevante
(negligência);
- Eixo III – Prevenção das problemáticas com maior incidência e que requerem mais atenção.
O Plano constitui um instrumento de trabalho estratégico, dinâmico e flexível, pelo que, à
medida que as ações se forem desenvolvendo, poderão ser integradas/agregadas ações de
outras entidades que se enquadrem nos objetivos estabelecidos.
Os Planos de Ação anuais deverão ter em conta os eixos estratégicos estabelecidos e as ações
previstas neste Plano Estratégico.
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PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS - CPCJ DE ODEMIRA – “ODEMIRA PROTEGE”
EIXOS ESTRATÉGICOS DA INTERVENÇÃO - TRIÉNIO 2015-2017

Eixo I – Promoção dos Direitos das Crianças e dos Jovens junto das Instituições e de toda a Comunidade
Objetivo Geral

Objetivos específicos

Ações a desenvolver
1.1. Promoção de sessões de informação /
sensibilização junto de clubes, associações
culturais, sociais e desportivas
1.2. Elaboração e distribuição de desdobráveis
informativos

1. Divulgar a CPCJO
1.3. Promoção de sessões de informação /
sensibilização junto da comunidade escolar
/educativa

Promover e proteger
os Direitos das
Crianças e dos Jovens
junto das instituições
e de toda a
comunidade

1.4. Divulgação da CPCJ em eventos realizados
no Concelho

2. Promover o
conhecimento sobre os
Direitos das Crianças

2.1. Comemoração do Dia da Convenção dos
Direitos das Crianças nos estabelecimentos de
Ensino/Educação
2.2. Realização de Encontros/ Seminários/
Palestras sobre o tema
2.3. Utilização de diversos meios e tecnologias
de comunicação/ informação

População-alvo

Parcerias a desenvolver

Calendarização
2015

2016

2017

Dirigentes e Técnicos

- Clubes e Associações

X

X

X

Comunidade em geral

- Município de Odemira

X

X

X

- Agrupamentos/Escolas do
Concelho e Equipamentos
de Apoio à Infância (EAI)

X

X

X

Diversas entidades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Crianças do pré-escolar,
alunos, pessoal docente
e não docente, pais e
EE
Comunidade em geral
Comunidade Escolar /
Educativa
Comunidade em geral

Comunidade em geral

- Agrupamentos/Escolas do
Concelho e EAI
- Município de Odemira
- Município de Odemira
- Outros
- Município de Odemira
- Outros
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Eixo II – Estudo e análise da realidade do concelho na problemática mais relevante (negligência)
Objetivo Geral

Promover um estudo
da realidade do
concelho no campo
da negligência

Objetivos específicos

Ações a desenvolver

População-alvo

1.1. Mobilização das entidades locais e
regionais para a necessidade de estudar e
analisar a realidade do concelho no campo da
negligência
1. Estudar e analisar a
realidade do concelho no
campo da negligência

População do concelho
de Odemira
1.2. Desenvolvimento de parcerias para a
realização de um estudo sobre a realidade do
concelho no campo da negligência

Parcerias a desenvolver
- Município de Odemira
- Juntas de freguesia
- Agrupamentos/Escolas do
Concelho
- Empresas / Instituições
locais
- Estabelecimentos de
Ensino Superior

Calendarização
2015

2016

2017

X

X

X

X
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Eixo III – Prevenção das problemáticas com maior incidência e que requerem mais atenção
Objetivo Geral

Objetivos específicos

Ações a desenvolver

1.1. Promoção da participação das Crianças e
dos Jovens na reflexão sobre os percursos de
risco na Infância e Juventude

Prevenir as
problemáticas com
maior incidência no
concelho

1. Intervir com vários
parceiros locais na
prevenção primária das
situações de risco e de
perigo com maior
incidência

1.2. Articulação interinstitucional para a
criação de um serviço que dê resposta às
problemáticas com maior incidência,
reforçando as competências parentais e
apoiando as famílias

1.3 . Apoiar os estabelecimentos de Ensino e
de Educação em ações/ projetos de prevenção
universal, seletiva e apropriada às situações de
perigo detetadas

2. Promover formação
específica nas áreas de
intervenção da comissão

2.1. Desenvolvimento de parcerias para a
realização de ações de formação

População-alvo

Crianças e Jovens do
concelho

Famílias com crianças e
jovens

Comunidade Escolar

Membros da CPCJ e de
instituições com
competência em
matéria de infância e
juventude

Calendarização
Parcerias a
desenvolver
- Agrupamentos / Escolas
do Concelho
- Município de Odemira
- Assembleia Municipal
- Associações com
atividades infantis /
juvenis

- Agrupamentos / Escolas
do Concelho
- Município de Odemira
- Segurança Social
- Instituições e
Associações
- Agrupamentos / Escolas
do Concelho e EAI
- Centro de Saúde
- GNR/Escola Segura
- Clubes, Associações e
instituições
- Outros serviços

- Município de Odemira
- Segurança Social
- Entidades Formadoras
- Outras entidades

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6. Avaliação

A avaliação do PLPDC de Odemira reveste-se de especial importância, uma vez que constitui
um momento de reflexão e de crítica construtiva que permitirá medir o impacto e a eficácia
das ações desenvolvidas, assim como melhorar a adequação das ações às necessidades,
promovendo um ajuste progressivo tendo em conta as problemáticas identificadas.

A avaliação deste Plano será efetuada anualmente através dos Relatórios de Avaliação dos
Planos de Ação Anuais que dele emanam.
No entanto, no decurso do triénio em apreço, poderão ser utilizados outros instrumentos de
avaliação considerados pertinentes de acordo com as necessidades surgidas.

Diagnóstico aprovado em reunião de Comissão Alargada no dia 17/09/2014.
Plano Local de Promoção dos Direitos das Crianças aprovado em reunião de Comissão
Alargada no dia 12/11/2014.
Apresentação Pública do Plano realizada no dia 28/11/2014.
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