
 

Designação: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Cascais 

 

 
 

Breve Descrição: O objetivo primordial da CPCJC é a promoção dos direitos da criança e do jovem e 

prevenir ou colocar termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação 
ou desenvolvimento integral. A estrutura organizacional da CPCJ está definida por Lei, sendo composta 
pelas seguintes estruturas: comissão alargada, que corresponde a um fórum de discussão e reflexão 
sobre as problemáticas da infância e juventude. Esta comissão reúne em plenário ou grupos de 
trabalho (que podem ser constituídos por decisão do plenário e devem auto-organizar-se), 
bimensalmente, através de convocatória em que consta a ordem de trabalhos; comissão restrita, que 
é o núcleo executivo da CPCJ, composta por representantes dos serviços públicos, das instituições e 
membros cooptados, com competência para promover a intervenção técnica na comunidade sempre 
que uma criança ou jovem esteja em perigo. O plenário desta comissão reúne com carácter semanal. 
A lógica de parceria é intrínseca ao funcionamento da Comissão e está legalmente definida com 
obrigatoriedade de uma base de alocação de recursos. Adicionalmente, são mobilizados outros 
parceiros que apoiam na garantia do funcionamento da CPCJ.  

 

Entidades Parceiras: Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Agrupamento de 

Escolas de Carcavelos, Agrupamento de Escolas de Cascais, Agrupamento de Escolas de São João do 
Estoril, Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo, Associação de Aldeias de Crianças SOS de 
Portugal – Bicesse, Associação Mimar, BIPP – Banco de Informação de Pais para Pais, Centro de 
Atendimento de Cascais, Câmara Municipal de Cascais, Casas da Encosta – Centro de Acolhimento 
Temporário, Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos, Centro Paroquial do Estoril, Centro Social 
Paroquial de São Domingos de Rana, Fundação AJU – Jerónimo Usera, Fundação Champagnat - Casa da 
Criança de Tires, Fundação O Século, GNR de Alcabideche, Instituto de Segurança Social, PSP, Rota 
Jovem – Associação Juvenil da Linha de Cascais, Tese – Associação para o Desenvolvimento, Associação 
Gaivotas da Torre, Federação das Associações de Pais de Cascais, Santa Casa da Misericórdia de Cascais, 
ACES de Cascais, Agrupamento de Escolas de Alapraia, Agrupamento de Escolas de Alcabideche, 
Agrupamento de Escolas de Alvide, Agrupamento de Escolas da Cidadela, Agrupamento de Escolas da 
Parede, Agrupamento de Escola Frei Gonçalo de Azevedo, Agrupamento de Escola Ibn Mucana 

 


