
 

 

 

RUA DE SÃO ROQUE, Nº 12 
8550 - 446 MONCHIQUE 

TLM.: 966 895 824 TEL: 282 911 332 
Correio eletrónico: cpcj.monchique@cnpdpcj.pt 

 

 

 

 

Plano Local de Promoção e Proteção dos Diretos 
da Criança do Concelho de Monchique  

2021-2023 
 

 

 

29 de abril de 2021 

PLPPDCJ de Monchique 2021 2023 final v2 



 

 

 

1 

CONTEÚDO 
Ficha Técnica ................................................................................................................................. 3 

Título ......................................................................................................................................... 3 
Organização Institucional .......................................................................................................... 3 
Coordenação ............................................................................................................................. 3 
Conceção ................................................................................................................................... 3 
CPCJ de Monchique em mandato em 2021 .............................................................................. 3 

Prefácio ......................................................................................................................................... 5 
Siglas/Abreviaturas ....................................................................................................................... 6 
Enquadramento ............................................................................................................................ 7 
Capítulo I - Metodologia................................................................................................................ 8 
Capítulo II – Fundamentação ........................................................................................................ 9 
Capítulo III – Plano de Ação ......................................................................................................... 10 

Eixos e objetivos estratégicos ................................................................................................. 10 
Ações e calendarização ........................................................................................................... 11 
Indicadores .............................................................................................................................. 12 

Capítulo IV – Avaliação ................................................................................................................ 13 
Capítulo V Considerações ............................................................................................................ 14 
Anexo I - Diagnóstico de Monchique .......................................................................................... 15 

Caracterização Geográfica ...................................................................................................... 15 
Caracterização demográfica .................................................................................................... 15 

Densidade populacional ...................................................................................................... 15 
Dependência jovem ............................................................................................................ 17 
Migração.............................................................................................................................. 17 
Nascimentos e Fecundidade ............................................................................................... 18 
Óbitos .................................................................................................................................. 20 

Proteção Social ........................................................................................................................ 20 
Saúde ....................................................................................................................................... 21 
Educação ................................................................................................................................. 21 

Os alunos ............................................................................................................................. 21 
Os docentes ......................................................................................................................... 22 
Ensino doméstico ................................................................................................................ 22 
Alunos frequentando português língua não materna......................................................... 23 
Avaliação do sucesso escolar .............................................................................................. 23 
Desenvolvimento de competências sociais e cívicas .......................................................... 27 
Estratégias implementadas com vista à melhoria dos resultados ...................................... 27 
Conclusões sobre as estratégias adotadas .......................................................................... 28 

Idosos ...................................................................................................................................... 29 
Dependência de Idosos ....................................................................................................... 29 
Envelhecimento ................................................................................................................... 29 
Longevidade ........................................................................................................................ 30 

Atividade Económica ............................................................................................................... 30 
Desemprego ............................................................................................................................ 31 
Segurança ................................................................................................................................ 33 

Anexo II - Resultados do inquérito aos docentes ........................................................................ 34 
Conhecimento da CPCJ ............................................................................................................ 34 
Problemas psicossociais mais graves identificadas ................................................................. 34 
Proposta de ações a desenvolver ............................................................................................ 35 

Anexo III - Resultados do inquérito aos alunos ........................................................................... 36 
O que é a CPCJ? ....................................................................................................................... 36 
Como contactar a CPCJ? .......................................................................................................... 36 



 

 

 

2 

Perceção dos problemas psicossociais em Monchique .......................................................... 37 
Ameaças, riscos e perigos para as crianças e jovens .............................................................. 38 
Recomendações das ações a desenvolver .............................................................................. 39 
Interesse em participação nas atividades ............................................................................... 39 
Atividades propostas para a CPCJ ........................................................................................... 40 
Avaliação da atuação pela CPCJ e propostas de melhoria ...................................................... 40 

 

 

Figura 1 MPMTI (Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância) 2021 – iluminação em azul 

 

  



 

 

 

3 

FICHA TÉCNICA 
 

Título 
Plano Local de Promoção e Proteção dos Diretos da Criança  

do Concelho de Monchique 2021-2023 

Organização Institucional 
CPCJ de Monchique 

Coordenação  
CPCJ de Monchique – Comissão Restrita 

Conceção 
CPCJ de Monchique – Comissão Alargada 

CPCJ de Monchique em mandato em 2021 

Entidade Entidade Representada Membro 

a) Município de Monchique Município de Monchique Manuela Filipe 

b) Segurança Social 
Instituto da Segurança Social, I.P., Centro 

Distrital de Faro 
Telma Oliveira 

c) Ministério da Educação Agrupamento de Escolas de Monchique Luísa Nunes - Secretária 

d) Ministério da Saúde –  
Administração Regional de Saúde do Algarve 

I.P.- UCC Mons Cicus  
Ana Paula Gouveia 

f) Instituto de Emprego e 

Formação Profissional 
Delegação Regional do Algarve do IEFP, I.P. Mafalda Martins Pereira 

h) Associação de Pais 
Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Concelho de Monchique 
Énio Messia 

i) Associações Desportivas, 

Culturais ou Recreativas 

Juventude Desportiva Monchiquense (JDM) Helena Cristina Vila Ribeiro 

j) Associações de Jovens ou IPJ CNE – Agrupamento de Monchique Manuel Chula 

k) Ministério da Administração 

Interna 

Guarda Nacional Republicana – Posto 

Territorial de Monchique 
Célia Rodrigues 

l) Cidadão Eleitor Designado pela 

Assembleia Municipal 
Eleitor Helena Martiniano 

l) Cidadão Eleitor Designado pela 

Assembleia Municipal 
Eleitor Cristina Silva da Luz 

l) Cidadão Eleitor Designado pela 

Assembleia Municipal 
Eleitor Margarida Nunes 

l) Cidadão Eleitor Designado pela 

Assembleia Municipal 
Eleitor Sónia Palhinha 

Elemento Cooptado Stª Casa da Misericórdia de Monchique Carla Costa 

Elemento Cooptado Cidadão José Gonçalo Silva 

Elemento Cooptado Cidadão Stephen Hugman - Presidente 

Elemento Cooptado Cidadão João Cristina 

_____________________________________ 

Impressão: Câmara Municipal de Monchique  

  



 

 

 

4 

 

Figura 2 Imagem da campanha nacional do MPMTI 20211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todas as crianças têm direito a nascer iguais em direitos.” 

 

Pedro Strecht in Crescer Vazio: repercussões psíquicas do abandono, negligência e maus-tratos 

em crianças e adolescentes 
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PREFÁCIO 
A CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Monchique, iniciou o seu funcionamento 

em 7 de dezembro de 2011, com a Portaria de Instalação (Nº 365/2012) publicado em 2 de 

novembro de 2012. Nestes dez anos, a CPCJ de Monchique tem vindo a crescer. Inicialmente, 

partilhou as instalações com o Centro de Apoio à Família e à Comunidade, agora tem sede 

própria, onde dignamente pode exercer as suas funções, respeitando a privacidade das famílias 

envolvidas. Esta sede está equipada de forma adequada ao seu funcionamento, composta por 

uma sala de receção, espaço próprio para crianças e área de divulgação, um escritório e uma 

sala para reuniões, entrevistas e formação.  

Até à presente data, teve três presidentes eleitos pela Comissão Alargada. Desempenhar o cargo 

de presidente de uma CPCJ é uma enorme honra, da qual só se pode estar à altura com um 

exercício sensato e responsável. Responsabilidade pelo resultado final do trabalho desenvolvido 

por cada um dos elementos da equipa, seja ele positivo ou negativo, responsabilidade pelas 

condições em que esse trabalho é desenvolvido, responsabilidade pelo estado anímico e 

motivacional das pessoas que trabalham connosco, responsabilidade por dar palco e voz aos 

outros. 

Por isso, o cargo de presidente da CPCJ de Monchique é limitado no tempo e rotativo. A 

responsabilidade reparte-se e nas CPCJ não há lugar a hierarquias. O objetivo é partilhado e 

comum, proteger homens e mulheres do amanhã, aplicando o diploma mais nobre de todos. 

Tarefa hercúlea onde cada pequeno passo é uma vitória e onde todos os dias uma derrota pode 

surgir. 

Mas não se desiste do amanhã! E as equipas que têm estado no terreno sabem-no. Tivemos e 

temos equipas fantásticas!  

Saudamos todas as crianças e jovens que tivemos o privilégio de acompanhar e que nos deram 

a honra e a distinção de entrar nas suas vidas. Nem sempre foi possível fazer a diferença no seu 

caminho, mas elas fizeram toda a diferença no nosso, pela sua resiliência e pela sua capacidade 

de amar incondicionalmente, quem consciente ou inconscientemente, lhes falta ou magoa. 

Temos muito a aprender com elas! Obrigada e até sempre! 

 

Catarina Morgadinho (Presidente de dezembro de 2011 até novembro de 2015)  

Sandra Carreira (Presidente de novembro 2015 até janeiro de 2019)  

Stephen Hugman (Presidente a partir de janeiro 2019) 
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ENQUADRAMENTO 
O Plano agora apresentado vem no seguimento do trabalho elaborado no triénio 2018/2020, 

baseado no Projeto “Tecer a Prevenção”, promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos 

Diretos e Proteção das Crianças e Jovens. Este visava essencialmente a dinamização das 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, na sua modalidade alargada, através do 

desenvolvimento de ações de promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo 

para as crianças e os jovens (cf. art. 18.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, Lei 

n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua atual redação). 

O atual Plano, na sua essência irá procurar: 

1. Continuar a difundir os direitos das crianças e jovens; 

2. Promover o funcionamento da CPCJ e os seus principais objetivos; 

3. Fortalecer o trabalho de parceria entre as entidades com intervenção na área da infância 

e juventude; 

4. Diminuir as situações de risco/perigo a que as crianças possam ser sujeitas através de 

uma consciencialização das crianças, jovens e dos adultos para as mesmas. 

O Plano contribui para as quatro prioridades iniciais da Estratégia Nacional para os Direitos da 

Criança (2021-2024), nomeadamente: 

 Prioridade I — Promover o bem-estar e a igualdade de oportunidades; 

 Prioridade II — Apoiar as famílias e a parentalidade; 

 Prioridade III — Promover o acesso à informação e à participação das crianças e jovens; 

 Prioridade IV — Prevenir e combater a violência contra crianças e jovens. 

 

Figura 3 MPMTI – iluminação em azul (2021) 
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CAPÍTULO I - METODOLOGIA 
Para a realização do presente documento foi seguida uma metodologia de recolha de 

informação, devidamente trabalhada e interpretada. Assim sendo, foram estabelecidas as 

seguintes etapas: 

1. Análise de dados estatísticos do Concelho de Monchique para a realização de um 

diagnóstico atualizado do concelho. 

2. Avaliação do Plano de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do Concelho de 

Monchique do triénio 2018-2020, com contribuições das crianças e jovens do concelho, 

dos docentes do agrupamento das escolas, das associações e dos membros da 

Comissão. 

3. Consulta, análise e respetiva avaliação dos relatórios anuais da CPCJ. 

4. Consulta e análise de Planos Estratégicos de Intervenção Local nomeadamente: Rede 

Social, Projeto SerrAdentro, GAVA, UCC MonsCicus e AEM. 

5. Consulta e análise de documentos internacionais e nacionais relevantes, tais como da 

Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), adotada em 1989 pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, da Estratégia do Conselho da Europa para os Direitos da Criança 

(2016-2021), da Estratégia Nacional para os Direitos da Criança (2021-2024) e do Plano 

de Desenvolvimento Social Supraconcelhio do Algarve 2020-2024.  

6. Reflexão realizada através de brainstorming na Comissão Alargada, relativa ao 

funcionamento da CPCJ de Monchique na Comunidade. 

7. Aplicação de um inquérito aos professores para recolha da respetiva perceção sobre a 

intervenção da CPCJ e da realidade vivida pelas crianças e jovens. 

8. Aplicação de inquéritos aos alunos para recolha do seu conhecimento sobre o que é a 

CPCJ, a sua ação e ainda a recolha de contributos para o presente documento. 

9. Análise dos dados recolhidos em fase de diagnóstico, através de sessões de trabalho da 

Comissão Restrita e da Comissão Alargada da CPCJ. 

10. Construção do Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do Concelho 

de Monchique para o triénio 2021-2023. 

11. Apresentação pública do Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança 

do Concelho de Monchique para o triénio 2021-2023 e respetiva execução. 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO 
Com base no diagnóstico elaborado, foi possível definir três eixos estratégicos de atuação que 

se seguem. Porém é importante referir que, em todos eles, deverá haver uma constante 

articulação interinstitucional e intrainstitucional, como base da mudança de paradigma a bem 

da divulgação do que são os direitos da criança e da promoção, de forma efetiva, dos mesmos. 

Deste modo os eixos definidos são: 

 Eixo 1: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança/Jovem na Comunidade; 

 Eixo 2: Segurança e proteção da criança e da família – ECMIJ, Entidades com 

Competência em Matéria de Infância e Juventude; 

 Eixo 3: Promoção das Competências Parentais. 

Os eixos descritos vão ser operacionalizados através de uma programação anual fundamentada 

no Plano de Ação apresentado neste documento estratégico. 

 

Figura 4 Peddy Paper - Entrelaçados pelos Direitos das Crianças (2019) 
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CAPÍTULO III – PLANO DE AÇÃO 

Eixos e objetivos estratégicos 
Eixo Estratégico Objetivo Estratégico Ações 

Eixo 1 
Promoção e Proteção dos 
direitos da Criança/Jovem na 
comunidade 

Informar / envolver / 
consciencializar a comunidade 
na promoção dos direitos das 
crianças e jovens. 

A1 - Apresentação Pública do Plano - online, como plano publicado 
em PDF com algumas cópias em papel. 

A2 - Campanhas de sensibilização e comemoração de efemérides: 

 Mês Prevenção de Maus-tratos em Infância (abril); 

 Dia Internacional da Família (15 de maio); 

 Dia da Criança (1 junho); 

 Dia Mundial do Combate ao bullying (20 outubro); 

 European Day on the Protection of Children against Sexual 
Exploitation and Sexual Abuse (18 November); 

 Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança (20 
novembro). 

Promover estratégias para a 
sensibilização da população no 
âmbito da prevenção dos 
maus-tratos 

A3 - Lançamento do livro sobre os direitos da criança. 

A4 - Produção de individuais com desenhos dos alunos sobre os 
direitos da criança. 

A5 - Atualização do cartaz informativo da CPCJ orientado para as 
crianças e jovens. 

A6 - Criação de painel informativo sobre os objetivos e ação da CPCJ 
e contatos, a divulgar em diversos locais da comunidade. 

A7 - Painel em grafiti com os direitos da criança, realizado por estas. 

Eixo 2 
Segurança e proteção da 
criança e da família -
entidades com competência 
em matéria de infância e 
juventude (ECMIJ) 

Formar consciências mais 
despertas e informadas para a 
proteção da Criança 

B1 - Ação de informação/formação com pessoal não docente. 

B2 - Ação de informação sobre bullying e cyber-bullying para 1º, 2º e 
3º ciclo. 

B3 - Ações de prevenção da violência doméstica. 

B4 - Dinamização de debates inter-turmas sobre temáticas alusivas 
aos direitos da criança “Agora a palavra é nossa”. 

B5 - Consulta às crianças e jovens. 

Eixo 3 
Promoção das competências 
parentais 

Promover a parentalidade 
positiva 

C1 - Dinamização de Workshops com temáticas variadas. 

C2 – Fornecimento de informação sobre os serviços para as famílias 
disponíveis no Concelho, especialmente para os recentes 
residentes na língua portuguesa e outras línguas. 
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Ações e calendarização 
Ações Objetivo População Alvo Responsáveis Calendarização 

Eixo 1. Promoção e Proteção dos Direitos da Criança/Jovem na comunidade 

A1 - Apresentação Pública do Plano - online, como plano publicado 
em PDF com algumas cópias em papel. 

Informar e envolver a comunidade na promoção dos diretos 
e proteção das crianças e jovens 

Comunidade em geral. 
ECMIJ com intervenção no 
município 

Comissão Alargada Em data a definir  

A2 - Campanhas de sensibilização e comemoração de efemérides: 

 Mês Prevenção de Maus-tratos em Infância (abril); 

 Dia Internacional da Família (15 de maio); 

 Dia da Criança (1 junho); 

 Dia Mundial do Combate ao bullying (20 outubro); 

 European Day on the Protection of Children against Sexual 
Exploitation and Sexual Abuse (18 November); 

 Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança (20 
novembro). 

Divulgar e sensibilizar a comunidade para os direitos das 
crianças. 
 
Assinalar datas comemorativas na temática dos direitos das 
crianças. 

Comunidade em geral Comissão Alargada,  
ECMIJ com 
intervenção no 
município,  
CMM 

Anual 

A3 - Lançamento do livro sobre os direitos da criança. Lançamento do livro sobre os direitos da criança Comunidade  CPCJ e CMM 2021 

A4 - Produção de individuais com desenhos dos alunos sobre os 
direitos da criança. 

Sensibilizar e promover a comunidade para os direitos da 
criança/jovem 

Comunidade  CPCJ e CMM Anual  

A5 - Atualização do cartaz informativo da CPCJ orientado para as 
crianças e jovens. 

Divulgar a CPCJ e a sua composição junto dos alunos Alunos do AEM CPCJ, CMM e AEM Anual 

A6 - Criação de painel informativo sobre os objetivos e ação da CPCJ 
e contatos, a divulgar em diversos locais da comunidade. 

Divulgar a CPCJ seus objetivos e ação junto da comunidade Comunidade  CPCJ e CMM 2021 

A7 - Painel em grafiti com os direitos da criança, realizado por estas. Divulgar os Direitos da Criança através dos olhos destas, de 
forma duradora e visível a toda a comunidade e visitantes 

Comunidade  CPCJ, associações 
de jovens e CMM 

2022 

Eixo 2. Segurança e proteção da criança e da família -entidades com competência em matéria de infância e juventude (ECMIJ) 

B1 - Ação de informação/formação com pessoal não docente. Divulgar a CPCJ e os Direitos da Criança junto das Assistentes 
Operacionais do AEM e Creche 

Pessoal não docente do AEM e 
Creche Municipal e Ludoteca. 

CPCJ e CMM Anual  

B2 - Ação de informação sobre bullying e cyber-bullying para 1º, 2º e 
3º ciclo. 

Informar e sensibilizar os alunos do AEM a cerca da temática 
do bullying e cyber bullying 

Alunos do 1º,2º e 3º ciclos CPCJ, AEM, Escola 
Segura, Vicentina. 

Anual 

B3 - Ações de prevenção da violência doméstica. Diminuir o impacto da violência doméstica nas crianças. Comunidade CPCJ, GAVA e CMM Anual 

B4 - Dinamização de debates inter-turmas sobre temáticas alusivas 
aos direitos da criança “Agora a palavra é nossa”. 

Fomentar a reflexão entre crianças e jovens sobre os seus 
problemas e vivencias  

Comunidade escolar CPCJ, AEM, Rádio 
Fóia, Monchiqueiro 

Trimestral 

B5 - Consulta às crianças e jovens. Incentivar os jovens a contribuir para a proteção Comunidade de jovens CPCJ, AEM 2023 

Eixo 3. Promoção das competências parentais 

C1 - Dinamização de Workshops com temáticas variadas. Criar e dinamizar situações e ações para promoção da 
Parentalidade Positiva 

Futuros e atuais pais  CPCJ, CMM, UCC 
MonsCicus e 
Vicentina 

Anual 

C2 – Fornecimento de informação sobre os serviços para as famílias 
disponíveis no Concelho, especialmente para os recentes residentes, 
na língua portuguesa e outras línguas. 

Divulgar os serviços disponíveis no Concelho para as novas 
famílias. 

Novos pais, famílias com nova 
residência no Concelho, potenciais 
novos residentes. 

CPCJ, CMM, ECMIJ 
com intervenção no 
município, AFPOP. 

Anual 
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Indicadores 
Ações Indicadores 

A1 - Apresentação Pública do Plano - online, como plano publicado 
em PDF com algumas cópias em papel. 

1. Realização da sessão pública de apresentação. 
2. Realização de uma sessão pública de balanço final e de 

avaliação. 
3. Presença de pelo menos de 50 por cento das entidades com 

competência em matéria de infância e juventude (ECMIJ) do 
município. 

4. Pelo menos 3 publicações a respeito do plano. 

A2 - Campanhas de sensibilização e comemoração de efemérides: 

 Mês Prevenção de Maus-tratos em Infância (abril); 

 Dia Internacional da Família (15 de maio); 

 Dia da Criança (1 junho); 

 Dia Mundial do Combate ao bullying (20 outubro); 

 European Day on the Protection of Children against Sexual 
Exploitation and Sexual Abuse (18 November); 

 Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança (20 
novembro). 

1. Publicar periodicamente uma nota na imprensa local – 
Jornal de Monchique. 

2. Ida à Rádio Local para falar sobre o tema. 

A3 - Lançamento do livro sobre os direitos da criança. Editar 500 livros. 

A4 - Produção de individuais com desenhos dos alunos sobre os 
direitos da criança. 

4000 x Individuais. 

A5 - Atualização do cartaz informativo da CPCJ orientado para as 
crianças e jovens. 

20 x A3. 

A6 - Criação de painel informativo sobre os objetivos e ação da CPCJ 
e contatos, a divulgar em diversos locais da comunidade. 

20 x A2 Mobiliário Urbano Para Informação (MUPI). 

A7 - Painel em grafiti com os direitos da criança, realizado por estas. Painel pintado numa parede de um edifício da comunidade. 

B1 - Ação de informação/formação com pessoal não docente. 1x por ano letivo. 

B2 - Ação de informação sobre bullying e cyber-bullying para 1º, 2º e 
3º ciclo. 

1x por ano letivo. 

B3 - Ações de prevenção da violência doméstica. 3 x ações por ano. 

B4 - Dinamização de debates inter-turmas sobre temáticas alusivas 
aos direitos da criança “Agora a palavra é nossa”. 

Trimestral. 

B5 - Consulta às crianças e jovens. No período de avaliação do plano e preparação do próximo plano. 

C1 - Dinamização de Workshops com temáticas variadas. 3 x Workshops por ano 

C2 – Fornecimento de informação sobre os serviços para as famílias 
disponíveis no Concelho, especialmente para os recentes residentes 
na língua portuguesa e outras línguas. 

Publicação online e em folhetos informativos: 

1. Ensino. 
2. Saúde. 
3. Atividades para jovens. 
4. Associação dos pais e encarregados de educação. 
5. Registo de nascimentos. 
6. Serviços sociais. 
7. Apoios de segurança social. 
8. Registo de residência. 
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CAPÍTULO IV – AVALIAÇÃO 
O Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do Concelho de Monchique para 

o triénio 2021-2023 na sua aplicação será alvo de uma monitorização com base nos seguintes 

tipos de avaliação:  

Avaliação ex-ante: tem como principal finalidade apreciar a adequação da estratégia 

selecionada face ao diagnóstico efetuado, englobando geralmente a análise da relevância e 

coerência interna e externa da intervenção; 

Avaliação on-going: exercício de avaliação realizado durante o período de programação com 

vista a analisar, tendo por referência a avaliação ex-ante verificando a eficiência na utilização 

dos recursos disponíveis e a eficácia face aos objetivos definidos, bem como o funcionamento 

do acompanhamento e da execução; 

Avaliação ex-post: exercício de avaliação que se desenvolve após a conclusão de uma 

intervenção e que tem como finalidade principal a apreciação dos seus efeitos. Visa analisar em 

que medida os recursos foram utilizados, a eficácia e a eficiência do que fora programado; 

Para a avaliação devem ser aplicados diferentes instrumentos, dos quais é possível destacar: 

entrevistas, questionários, consulta de planos elaborados por entidades competentes, tais como 

Câmara Municipal, Agrupamento de Escolas, entre outros. 

Para uma melhor monitorização das atividades será utilizado um gráfico Gantt, que irá permitir 

a visualização das atividades a realizar, a sua calendarização, como também os recursos 

humanos e materiais, custos e os responsáveis pela organização. 

Durante a aplicação do presente Plano, será realizado um relatório anual sobre a sua execução, 

que servirá para dar uma perceção do que já fora realizado e quais os resultados obtidos. Este 

relatório permitirá uma avaliação crítica e assertiva por parte dos membros da Comissão, 

podendo ser necessário um ajustamento do documento.  

Figura 5 Entrelaçados pelos Direitos das Crianças2 

 

  

                                                           
2 Imagem utilizada pela CPCJ nas ações que desenvolveu no ano de 2019. 



 

 

 

14 

CAPÍTULO V CONSIDERAÇÕES 
O Plano Local de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens de Monchique revela uma evolução 

no trabalho desenvolvido na promoção dos direitos das crianças desde a instalação da CPCJ de 

Monchique, revelando um maior compromisso desta CPCJ na sua modalidade alargada na 

adoção de novas dinâmicas de aproximação da comunidade na sensibilização da essência do 

trabalho das CPCJ. 

O trabalho desenvolvido em equipa, em rede e de forma integrada e sistemática, tem vindo a 

permitir a disseminação de conhecimentos sobre a temática dos maus-tratos e a promoção dos 

direitos das crianças, mas também do conhecimento da realidade concelhia e, com esta a 

difusão das dificuldades e constrangimentos dos técnicos na sua intervenção no âmbito das 

áreas supramencionadas. Porém, apesar de toda a evolução descrita, a CPCJ de Monchique 

ainda está numa fase inicial da sua caminhada, pois é essencial, cada vez mais, o envolvimento 

da comunidade nas suas atividades, assim como o contributo mais aceso das entidades que nela 

participam na modalidade alargada, pois só com o compromisso de todos é que se poderá fazer 

a diferença no amanhã, construindo neste concelho um exemplo de otimização de recursos, 

ações e estratégias a bem do respeito dos direitos de todas as crianças e jovens.  

É importante ter presente que ao trabalhar os direitos das crianças estamos a trabalhar os 

direitos da família e assim a harmonia e o bem-estar. 

Tabela 1 A vida da criança3 

SE UMA CRIANÇA CONVIVE: MAS, SE A CRIANÇA CONVIVE: 

 Com a crítica, aprende a condenar. 

 Com a hostilidade, aprende a ferir. 

 Com a zombaria, aprende a ser tímida. 

 Com a vergonha, aprende a se sentir 
culpada. 

 Com a tolerância, aprende a ser 
paciente. 

 Com o encorajamento, aprende a ser 
confiante. 

 Com o louvor, aprende a apreciação. 

 Com a imparcialidade, aprende a ser 
justa. 

 Com a segurança, aprende a ter fé. 

 Com a aprovação, aprende a gostar de 
si própria. 

 Com a aceitação e a amizade, aprende 
a encontrar o amor. 

  

                                                           
3 Do livro Amor e Vida em Família, de Geziel Andrade, Editora EME. 
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ANEXO I - DIAGNÓSTICO DE MONCHIQUE 

Caracterização Geográfica 
O concelho de Monchique é um dos dezasseis concelhos que constituem o distrito de Faro, 

situando-se na Unidade Territorial do Algarve, fazendo parte de uma das suas sub-regiões 

formada pelos concelhos de Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Lagoa e Silves, estando 

limitado a norte pelo concelho de Odemira, a sul pelos concelhos de Portimão e Lagos, a 

nascente pelo concelho de Silves e a poente pelo concelho de Aljezur. O concelho de Monchique 

tem três freguesias, sendo elas: Monchique, Alferce e Marmelete. 

Em termos de superfície, o concelho tem 396km². 

 

Figura 6 Localização do concelho de Monchique no distrito de Faro 

 

Caracterização demográfica 

Densidade populacional 
Em termos nacionais, o número médio de indivíduos por km2 tem vindo a diminuir, embora de 

forma limitado, pois em 2019 a media era de 111 pessoas/km2. Esta realidade repete-se também 

no Algarve com 88 pessoas/km2 em 2019, e é mais acentuado em Monchique com somente 13 

pessoas/km2 em 2019. 

De acordo com a estimativa realizada pelo INE em 31 de dezembro de 2019 a população 

residente em Monchique foi de 5077 habitantes. Importa realçar que, desde 1960 o número de 

habitantes tem vindo a diminuir. 

Tabela 2 População de Monchique 2010 a 2019 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N.º residentes4 6077 5886 5755 5632 5552 5476 5386 5278 5182 5077 

 

No final de 2019 dos 5077 habitantes, 2634 eram do sexo feminino e 2429 do sexo masculino. 

Em termos de grupo etário é possível fazer a seguinte representação.  

                                                           
4 Fonte: Pordata 
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Tabela 3 População de Monchique por grupo etário, 2019 

Grupo etário5 Masculino Feminino Total 

85 ou + 146 246 392 

80 - 84 160 195 355 

75 - 79 141 180 321 

70 - 74 189 195 384 

65 - 69 181 172 353 

60 - 64 221 192 413 

55 - 59 182 194 376 

50 - 54 210 195 405 

45 - 49 143 158 301 

40 - 44 140 127 267 

35 - 39 116 116 232 

30 - 34 88 139 227 

25 - 29 93 103 196 

20 - 24 89 97 186 

15 - 19 66 85 151 

10 - 14 96 78 174 

5 - 9 80 77 157 

0 - 4 88 85 173 

Total 2429 2634 5063 

 

A estrutura populacional continua envelhecida, mas com indicações que o número de jovens 

por grupo tem estabilizado entre 150 e 180, sendo equivalente a 30 a 35 jovens por ano. A Figura 

7 Estrutura populacional de Monchique 2019) mostra visualmente esta observação. 

Figura 7 Estrutura populacional de Monchique 2019 

 

                                                           
5 Fonte: Pordata (pessoas com idade registada) 
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Dependência jovem 
O Índice de Dependência dos Jovens é a relação entre a população jovem e a população em 

idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre 

os 15 e os 64 anos. 

Monchique apresenta um Índice de Dependência dos Jovens inferior à média nacional e 

regional, que por sua vez tem vindo a diminuir, o que acaba por contrariar a tendência das duas 

primeiras. 

Tabela 4 Índice de Dependência dos Jovens (%)6 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Monchique 15.8 16.0 16.4 16.9 17.6 

Algarve 23.6 23.6 23.7 23.7 23.7 

Portugal 21.8 21.8 21.5 21.3 21.2 

 

A dependência de idosas encontra-se discutida na seção referente aos Idosos. 

 

Migração 
De acordo com as estatísticas do SEF (Mapa total de população estrangeira com estatuto legal 

de residente por concelho no distrito de Faro) o concelho de Monchique no ano de 2019 foi o 

segundo concelho do distrito de Faro que apresentou um menor número de residentes 

estrangeiros, contabilizando 817, dos quais 460 homens e 357 mulheres, só sendo ultrapassado 

por Alcoutim onde apenas residiam 132 estrangeiros com a documentação regularizada.  

Mas, importa realçar que desde 2010 até ao ano de 2019 houve um aumento da população 

estrangeira com estatuto legal de residente a nível nacional de 443.055 para 588.976. O Algarve 

acompanha esta tendência (71.808 para 92.558) e também o Concelho de Monchique, 

conforme Tabela 5 População Estrangeira com Estatuto Legal de Residente. 

É importante de realçar também que, em 2019, esta população estrangeira é já era mais de 16% 

da população em Monchique. Somente 4% destes imigrantes tinham origem em países 

lusófonos, assim é provável que uma maioria não tem um bom conhecimento da língua 

portuguesa. 

                                                           
6 Fonte: Pordata 
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Tabela 5 População Estrangeira com Estatuto Legal de Residente 

Países 
Indivíduos 

2010 
Indivíduos 

20197 

Outros Países Europeus 261 325 

Reino Unido 148 287 

Roménia 67 97 

França 18 32 

Brasil 38 30 

Espanha 2 12 

Outros Países Africanos 0 9 

Outros países americanos 30 8 

Ucrânia 12 6 

China 3 5 

Outros Países Asiáticos 2 4 

Angola 6 1 

Cabo Verde 3 1 

Moldávia 0 0 

Total 590 817 

 

Com base nos saldos populacionais anuais: Total, natural e migratório, importa indicar que o 

concelho de Monchique nos últimos 5 anos tem tido sempre um saldo negativo com tendência 

a aumentar. 

Tabela 6 Saldos populacionais anuais em Monchique 

Ano 
Saldo Total 

(%)8 

Saldo 
Natural 

(%) 

Saldo 
Migratório 

(%) 

2015 -76,0 -67 -9 

2016 -90,0 -74 -16 

2017 -108,0 -73 -35 

2018 -96,0 -60 -36 

2019 -105,0 -63 -42 

 

Nascimentos e Fecundidade 
Os concelhos do Algarve no ano de 2019 com maior índice sintético de fecundidade foram Faro 

(2.07) e Albufeira (2.04) e os com menor os concelhos de Lagoa (0.95) e Vila do Bispo (1.39). 

Monchique teve um índice sintético de fecundidade de 1.69, em 2019. Em Monchique, este 

índice teve um ligeiro aumento nos últimos dez anos. 

                                                           
7 Fonte: Pordata 
8 Fonte: Pordata 
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Tabela 7 Índice sintético de fecundidade9 

Ano 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Algarve 1.58 1.49 1.56 1.62 1.71 1.73 

Monchique 1.29 1.23 1.50 1.17 1.30 1.69 

 

Quanto aos Nados Vivos fora do casamento neste concelho verificou-se uma tendência 

decrescente, contrária ao identificado no país, apesar do abrandamento constatado, coabitando 

na maioria com os pais. 

Tabela 8 Nados Vivos fora do casamento no concelho com e sem coabitação com os pais 

Ano 
Nados Vivos Fora do 

Casamento – Total (%)10 

 

Nados Vivos Fora do 
Casamento Com 

Coabitação dos pais (%) 

 

Nados Vivos Fora do 
Casamento Sem 

Coabitação dos pais (%) 

Algarve Monchique Algarve Monchique Algarve Monchique 

2015 65.5 81.3 41.7 40.6 23.7 40.6 

2016 66.5 79.5 43.2 48.7 23.3 30.8 

2017 67.0 76.7 43.0 56.7 24.0 20.0 

2018 67.4 62,5 42.8 43.8 24.6 18.8 

2019 67.5 78,0 43.1 48.8 24.4 28.3 

 

No concelho de Monchique o grupo etário das mulheres em que se regista um maior número 

de nascimentos é dos 30 aos 34 anos, sendo que em 2019 foi registado um acrescimento de 

nascimento no grupo etário entre os 35 e 39 anos, com o registo de 13 nascimentos. 

Importa indicar ainda que, de 2015 a 2019 todos os anos com exceção do ano de 2019 houve 

um nacimento em que a progenitora integrava o grupo etário dos 15 e os 19 anos.  

Tabela 9 Nados-vivos de mães residentes em Monchique: total e por grupo etário da mãe 

Grupo 
Etário 

Nados-vivos por ano11 

2015 2016 2017 2018 2019 

20-24 anos 3 3 2 1 3 

25-29 anos 9 12 4 12 7 

30-34 anos 10 16 16 9 15 

35-39 anos 6 6 6 9 13 

40-44 anos 3 1 1 1 1 

 

De realçar que em Monchique nos anos de 2015 a 2019 não foram registados nascimentos com 

mães com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos. Dos nados vivos nascidos em 

                                                           
9 Número médio de crianças vivas nascidas por mulher em idade fértil (dos 15 aos 49 anos de idade). 
Fonte: Pordata 
10 Fonte: Pordata 
11 Fonte: Pordata 
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Monchique no ano de 2019 (41) têm a maioria a mãe com nacionalidade Portuguesa (31), mas 

os residentes com outras nacionalidades têm maior taxa de natalidade. 

Dos nascimentos em 2019, a maioria tinha a sua progenitora com o nível de ensino ao nível do 

ensino secundário (17) seguida do ensino superior (15). 

Dos 41 nascimentos realizados no ano em análise (2019) 15 foram do sexo masculino e 26 de 

sexo feminino. 

A taxa bruta de natalidade em Monchique (Tabela 10) nos últimos três anos tem vindo a 

aumentar., mas mesmo assim no ano de 2019, manteve-se inferior à registada no Algarve (10.0) 

e à de Portugal (8.4). 

Tabela 10 Taxa Bruta de Natalidade em Monchique (%) 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxa12 5.8 7.2 5.6 6.1 8.0 

 

No que se refere à taxa de fecundidade geral em Monchique, esta é uma das mais altas a nível 

distrital com 49, só sendo ultrapassada por Portimão (49.9), Lagoa (51.5) e Albufeira (51.7). 

De referir que em 2019, houve 41 nascimentos de crianças com naturalidade em Monchique, 

das quais 26 do sexo feminino e 15 do sexo masculino. 

Óbitos 
No âmbito dos óbitos neonatais em 2019 no território nacional foram registados 161, dos quais 

8 no Algarve, sem registos identificados no concelho de Monchique. No que se refere aos óbitos 

perinatais, em 2019 em Portugal houve o registo de 301 situações, das quais 9 no algarve, mas 

nenhuma no concelho em análise. 

No âmbito dos óbitos, importa indicar que em 2019, foram registados 104 óbitos (60 masculinos 

e 44 femininos) registados em residentes deste concelho, centrando-se a maior parte dos óbitos 

nas faixas etárias dos 80 aos 89 anos (44) e dos 90 aos 99 anos (21). 

De acordo com o portal estatístico Pordata, em 2018 a principal causa de morte no concelho de 

Monchique estava relacionada com doenças do aparelho circulatório, seguida de tumores 

malignos. 

 

Proteção Social 
Em Monchique em 2019, houve 84 beneficiários de Rendimento Social de Inserção, dos quais 

55 do sexo masculino e 29 do sexo feminino, tendo-se verificado uma diminuição de 

beneficiários desde o ano de 2012. O grupo etário onde se registavam um maior número de 

beneficiários (41) é o referenciado como “55 ou + anos”13. 

Quanto ao Abono de Família havia em 2019, 351 beneficiários em Monchique. 

                                                           
12 Fonte: Pordata 
13 MTSSSS in Pordata 
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No que respeita ao subsídio de Bonificação por Dependência, em 2019 em Monchique houve 32 

requerimentos registados. 

O subsídio de Desemprego da Segurança Social, no ano de 2019 foi requerido por 78 pessoas, 

das quais 31 do sexo masculino e 47 do sexo feminino. 

Quanto ao subsídio por Assistência de Terceira Pessoa da Segurança Social, houve apenas 8 

requerimentos. De uma forma geral, a nível nacional, houve a tendência de aumentar o número 

de requerimentos a este apoio pecuniário. 

O subsídio por Doença da Segurança Social teve no ano de 2019, 292 beneficiários dos quais 137 

do sexo masculinos e 155 feminino. 

Quanto ao subsídio Social de Desemprego da Segurança Social em 2019 foi solicitado por 33 

munícipes, 5 masculinos e 8 feminino. 

Tabela 11 mostra o número de beneficiários das pensões de Sobrevivência, de Invalidez e de 

Velhice pela Segurança Social registados em 2019. 

Tabela 11 Pensionistas de Segurança Social 

Prestação/Designação Velhice Invalidez Sobrevivência 

N.º de Beneficiários14 2040 106 499 

 

Saúde 
De acordo com Pordata (www.pordata.pt), em 2019 o rácio de habitantes por médico era de 

1.025,9 em Monchique, este concelho apresentava uma tendência contrária à verificada no 

Algarve, que aumentou o número de médicos disponíveis para o número de habitantes. O 

mesmo é verificado em relação ao rácio de habitantes por farmacêutico em Monchique, tendo 

em 2019 o rácio neste concelho sido de 1.709,8. Assim, havia em Monchique, em 2019, 5 

médicos, 12 enfermeiros e 3 farmacêuticos. 

Em relação às interrupções voluntárias da gravidez, os dados disponíveis mais recentes, são em 

2016, aproximadamente duas interrupções em Monchique, enquanto nesse mesmo período em 

todo o Algarve foram registadas 1002 ocorrências. No Algarve o concelho com mais interrupções 

voluntárias da gravidez foi o de Portimão15 . 

 

Educação 

Os alunos 
Ao longo do triénio havia em Monchique 459 alunos integrados no ensino não superior, estando 

os mesmos divididos da seguinte forma. 

 

                                                           
14 Fonte: Pordata 
15 Fonte: INE 
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Tabela 12 Número de alunos integrados no ensino não superior16 

Educação Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

107 138 88 126 

Feminina Masculino Feminina Masculino Feminina Masculino Feminina Masculino 

60 47 66 72 32 56 66 60 

 

A taxa de retenção e desistência no ensino básico por ano de escolaridade em 2019 foi conforme 

Tabela 1317. 

 

Tabela 13 Taxa de retenção e desistência (%) no ensino básico por ano de escolaridade 

Ciclo 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Ano 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Monchique 0,0 13,9 2,9 5,0 2,3 0,0 15,0 4,2 2,6 

Algarve 0,0 7,1 1,7 2,1 5,3 4,8 10,5 6,3 7,3 

Portugal 0,0 4,9 1,5 1,7 4,0 3,7 5,8 7,0 4,7 

 

Os anos em que se verifica uma maior taxa de retenção no concelho de Monchique são no 2.º 

ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico e no 7.º ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico, acompanhando a 

tendência do Algarve, mas assumindo percentagens superiores. 

Os docentes 
Desde 2015 que o número de docentes do Agrupamento de Escolas de Monchique tem 

tendência em manter. 

Tabela 14 Número de docentes por ciclo (2019)18 

Ciclo 
Educação  

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 

Número de docentes 6 16 12 21 55 

 

Ensino doméstico 
O número de alunos em ensino doméstico é reduzido, e tem diminuído durante os últimos três 

anos letivos, conforme Tabela 15. 

                                                           
16 Fonte: DGEEC/ME-MCTES, Pordata atualizada a 2020/08/03 
17 Fonte: DGEEC/ME-MCTES, Pordata atualizada a 2020/08/03 
18 Fonte: DGEEC/ME-MCTES, Pordata atualizada a 2020/08/03 
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Tabela 15 Número de alunos a frequentar ensino doméstico 

Ano-letivo Nº de alunos 

2018-2019 4 

2019-2020 3 

2020-2021 2 

 

Alunos frequentando português língua não materna 
Há um número significativo de alunos de famílias recém-chegado em Monchique que utilizam 

outras línguas no meio familiar. O número de alunos frequentando a disciplina de português - 

língua não materna tem aumentado durante os últimos anos. Não há informação resumido 

sobre a nacionalidade dos alunos. 

Tabela 16 Número de alunos a frequentar português língua não materna 

Ano-letivo Nº de alunos 

2018-2019 18 

2019-2020 23 

2020-2021 25 

 

Avaliação do sucesso escolar 
Os relatórios de avaliação anual do AEM dos anos 2018-2019 e 2019-2020 apresentam 

informação sobre os fatores de sucesso escolar. Analisados todos os dados disponíveis, em 

2018-19, no que diz respeito à percentagem dos percursos diretos de sucesso, verificou-se que:  

 No 1.º Ciclo, num total de 38 alunos, a taxa de percurso direto foi de 82%; 

 No 2.º Ciclo a taxa de percurso direto também foi de 82% para um universo de 45 alunos; 

 Para o 3.º Ciclo, num total de 38 alunos a taxa de percurso direto foi de 76%. 

Em 2019-20, analisados todos os dados disponíveis, no que diz respeito à percentagem dos 

percursos diretos de sucesso, verificou-se que:   

 No 1.º Ciclo, num total de 36 alunos, a taxa de percurso direto foi de 92%;  

 No 2.º Ciclo a taxa de percurso direto foi de 80% para um universo de 45 alunos;  

 Para o 3.º Ciclo, num total de 38 alunos, a taxa de percurso direto foi de 71%.   

As tabelas da Tabela 17 até Tabela 22 mostram as taxas de qualidade de sucesso e a taxa de 

insucesso por ciclo. No ano letivo de 2018-2019 a média das notas das provas finais do 3º Ciclo 

são parecidos às médias nacionais, ligeiramente melhor na língua portuguesa e ligeiramente 

pior em matemática. Ao nível nacional esta diferença já foi reportada para as escolas do sul, 

sendo invertido no norte do pais. 
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Tabela 17 Taxa de qualidade do sucesso do 1.º Ciclo19 

 2018-2019   2019-2020 

Turmas 
1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 

Turmas 1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 

1.º A1 43% 75% 70% 1.º A1 71%  68% 70% 

1.º/2.º B1 39% 38% 39% 1.º A2 79%  88% 90% 

2.º B2 69% 77% 70% 2.º B1 67%  67% 73% 

3.º C1 53% 61% 58% 2.º/3.º C1 39%  40% 41% 

3.º C2 62% 72% 72% 2.º/3.º C2 81%  81% 83% 

1.º/2.º/3.º A3 55% 62% 68% 1.º/2.º/3.º/ 4.º A3  60%  67% 68% 

4.º D1 57% 66% 69% 4.º D1  59%  61% 65% 

4.º D2 50% 53% 55% 4.º D2  65%  67% 73% 

 

Tabela 18 Taxa de insucesso do 1.º Ciclo20 

2018-2019 2019-2020 

Turmas 
1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 
Turmas 

1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 

1.º A1 7,4% 3,5% 4,4% 1.º A1  2%  4% 1% 

1.º/2.º B1 11,5% 14,7% 10,2% 1.º A2  0%  0% 0% 

2.º B2 2% 2% 2% 2.º B1  5%  0% 0% 

3.º C1 1% 0% 0% 2.º/3.º C1  2%  2% 2% 

3.º C2 0,8% 0,9% 0,9% 2.º/3.º C2  3%  3% 3% 

1.º/2.º/3.º A3 0,8% 0% 6% 1.º/2.º/3.º/ 4.º A3  9%  8% 7% 

4.º D1 8,7% 5,5% 4% 4.º D1  0%  0% 0% 

4.º D2 6,4% 4,3% 2,1% 4.º D2  3%  3% 3% 

 

Tabela 19 Taxa de qualidade do sucesso do 2.º Ciclo21 

2018-2019 2019-2020 

Turmas 
1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 
Turmas 

1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 

5.º A 46% 52% 51% 5.º A  43%  64%  68%  

5.º B 50% 57% 61% 5.º B  56%  63%  72%  

6.º A 49% 57% 52% 6.º A  53%  63%  68%  

6.º B 50% 51% 55% 6.º B  51%  58%  63%  

6.º C 33% 46% 13%     

                                                           
19 A qualidade do sucesso tem por base o número de níveis 4 ou 5 atribuídos na turma, considerando 
apenas as notas positivas. 
20 A taxa de insucesso tem por base o número de menções inferiores a Suficiente atribuídas no total do 
número de avaliações da turma. 
21 A qualidade do sucesso tem por base o número de níveis 4 ou 5 atribuídos na turma, considerando 
apenas as notas positivas. 
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Tabela 20 Taxa de insucesso do 2.º Ciclo22 

2018-2019 2019-2020 

Turmas 
1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 
Turmas 

1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 

5.º A 8% 7% 5% 5.º A  14%  2%  1%  

5.º B 8% 4% 5% 5.º B  11%  2%  0%  

6.º A 12% 10% 5% 6.º A  20%  3%  2%  

6.º B 15% 8% 3% 6.º B  26%  9%  7%  

6.º C 17% 10% 7%     

 

Tabela 21 Taxa de qualidade do sucesso do 3.º Ciclo23 

2018-2019 2019-2020 

Turmas 
1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 
Turmas 

1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 

7.º A 48% 54% 55% 7.º A  35%  44%  52%  

7.º B 55% 60% 64% 7.º B  30%  41%  45%  

    7.º C  26%  34%  40%  

8.º A 42% 42% 51% 8.º A  41%  51%  59%  

8.º B 39% 50% 49% 8.º B  39%  48%  57%  

8.º C 37% 36% 35% 9.º A  42%  44%  42%  

9.º A 58% 57% 57% 9.º B  40%  38%  32%  

9.º B 48% 51% 44% 9.º C  42%  40%  39%  

 

                                                           
22 A taxa de insucesso tem por base o número de negativas (níveis inferiores a 3) atribuídas no total do 
número de avaliações da turma. 
23 A qualidade do sucesso tem por base o número de níveis 4 ou 5 atribuídos na turma, considerando 
apenas as notas positivas. 
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Tabela 22 Taxa de insucesso do 3.º Ciclo24 

2018-2019 2019-2020 

Turmas 
1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 
Turmas 

1.º 

Período 

2.º 

Período 

3.º 

Período 

7.º A 10% 9% 11% 7.º A  24%  10%  5%  

7.º B 8% 7% 7% 7.º B  23%  10%  4%  

    7.º C  23%  12%  7%  

8.º A 15% 15% 7% 8.º A  13%  2%  7%  

8.º B 11% 11% 5% 8.º B  11%  5%  1%  

8.º C 29% 30% 15% 9.ºA  24%  13%  6%  

9.ºA 20% 20% 9% 9.ºB  22%  14%  3%  

9.ºB 21% 18% 8% 9.º C  26%  20%  12%  

 

Tabela 23 Média das Percentagens das Provas Finais de 3º Ciclo 

 2018-2019 

Disciplina 

Média das 

Percentagens a Nível 

de Escola 

Média das 

Percentagens a Nível 

Nacional 

Português 66,4 % 60 % 

Matemática 50,6 % 55% 

 

De acordo com o registado nos documentos de análise de resultados feito nos Conselhos de 

Turma foram registados os seguintes fatores promotores do sucesso educativo e fatores 

inibidores do sucesso educativo, Tabela 24. 

Tabela 24 Fatores de promoção ou inibição do sucesso 

Fatores do sucesso educativo Fatores condicionando o sucesso educativo 

• A individualização do ensino;  
• A diferenciação pedagógica;  
• A diversificação de metodologias de 

trabalho;  
• A participação/envolvimento dos pais e 

encarregados de educação;  
• A utilização de materiais diversificados e 

ajustados à concretização dos conteúdos;  
• O uso de aplicações informáticas;  
• A exercitação oral do cálculo mental;  
• O envolvimento dos alunos em trabalho 

de grupo e trabalho a pares e a 
responsabilização pelas suas tarefas 
escolares;  

• Alguma falta de hábitos e métodos de 
estudo;  

• A falta de sentido de responsabilidade e 
de autonomia por parte de alguns alunos;  

• Irregular monitorização da avaliação 
formativa;  

• A falta de acompanhamento e supervisão 
diária das tarefas escolares por parte de 
alguns encarregados de educação;  

• Alguma falta de interesse e desmotivação 
por parte dos alunos. 

 Constrangimentos do ensino à distância. 

                                                           
24 A taxa de insucesso tem por base o número de negativas (níveis inferiores a 3) atribuídas no total do 
número de avaliações da turma. 



 

 

 

27 

Fatores do sucesso educativo Fatores condicionando o sucesso educativo 

• A implementação, monitorização e 
avaliação dos planos de 
acompanhamento;  

• A existência de momentos intercalares de 
avaliação das aprendizagens que 
permitiram a reorientação das práticas 
pedagógicas;  

 A averiguação sistemática de fatores 
condicionadores da aprendizagem, com 
respetivas redimensões estratégicas, 
pertinentes, adequadas e possíveis. 

 Maior ênfase na avaliação formativa. 

 

Desenvolvimento de competências sociais e cívicas 
Foram realizadas várias iniciativas para a promoção do desenvolvimento de competências 

sociais e cívicas nas crianças da educação Pré-Escolar e nos alunos do ensino básico, como 

concursos, projetos e clubes (Promoção e Educação para a Saúde; Desporto Escolar), 

comemoração de efemérides e de dias/festividades socialmente importantes e algumas 

atividades decorrentes do projeto de autonomia e flexibilidade curricular.  

Para a promoção do bom comportamento dos alunos, foram implementadas as medidas “Aluno 

Fixe”, com um acompanhamento direto dos Titulares de Turma e dos Diretores de Turma. De 

um modo geral, verifica-se o cumprimento das regras estabelecidas e o reconhecimento da 

autoridade.  

Estratégias implementadas com vista à melhoria dos resultados  
Para melhorar o aproveitamento, cada conselho de turma definiu, logo no primeiro período, 

estratégias, que se vieram a revelar globalmente eficazes, uma vez que os alunos conseguiram 

melhorar os resultados.   

Foram estas as estratégias definidas e adotadas:  

 Reforço dos hábitos de trabalho e de estudo dos alunos;  

 Orientação na adoção e aperfeiçoamento de métodos de estudo;  

 Incentivo ao esclarecimento de dúvidas;  

 Maior solicitação oral em sala de aula;  

 Recurso à auscultação contínua de opiniões;  

 Reforço positivo em sala de aula;  

 Reforço do trabalho cooperativo, a pares e em grupo, nomeadamente tutorias entre 

pares;  

 Aplicação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, nomeadamente as  

 Medidas Universais (D.L. nº54/18 de 6 de julho - artigo 8.º);  

 Reforço da valorização dos conhecimentos individuais;  

 Reforço das aprendizagens significativas;  

 Reforço da competência da oralidade;  

 Aumento do número de momentos de avaliação;  

 Reorganização do espaço na sala de aula;  

 Técnicas de avaliação variadas;  
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 Acompanhamento da execução de trabalhos;  

 Expetativa positiva face aos trabalhos apresentados pelos alunos;  

 Revisões de matéria utilizando questões semelhantes às usadas nos testes;  

 Revisão regular de conteúdos lecionados;  

 Uso mais diversificado de materiais de aprendizagem; 

 Maior controlo sobre os trabalhos de casa.  

Tendo por base os mesmos documentos de análise, os conselhos de turma avaliaram no final do 

ano letivo todas as medidas como eficazes, à exceção da diversificação de estratégias de ensino, 

que foi considerado por duas turmas como uma medida muito eficaz, e da reorganização do 

espaço de sala de aula, considerada como uma medida pouco eficaz por uma turma.  

Ainda como medida de promoção do sucesso, e para fazer face às diversas dificuldades 

evidenciadas pelos alunos, houve, ao longo do ano, aulas de apoio em algumas disciplinas, 

tutorias e apoio tutorial específico.   

O programa de apoio tutorial específico foi cumprido de acordo com o previsto e, de um modo 

geral, pode considerar-se que também todas estas estratégias se revelaram igualmente eficazes, 

dado que praticamente não houve retenções. Porém, não se pode ignorar o facto de que, devido 

à modalidade de ensino à distância, e apesar de todos os esforços desenvolvidos, o apoio dado 

aos alunos com mais dificuldades acabou por ficar um pouco aquém do desejável.  

Conclusões sobre as estratégias adotadas 
Tendo sido este o primeiro ano do biénio 2019-2020/2020-2021, a equipa de avaliação interna 

do Agrupamento de Escolas de Monchique procedeu tanto quanto possível em consonância com 

o plano delineado para o referido período.   

Perante a situação de pandemia e consequente ensino à distância, a equipa da avaliação interna 

deu continuidade ao processo de autoavaliação escolar, baseando-se, conforme referido na 

Introdução, no modelo que consta do terceiro ciclo de avaliação externa das escolas. 

Infelizmente, nem tudo correu como esperado devido às particularidades inerentes à 

modalidade de ensino que vigorou a partir de final do segundo período. Um dos 

constrangimentos foi precisamente a impossibilidade de manutenção do grupo consultivo que 

deveria ter funcionado à semelhança do que aconteceu no ano letivo transato. Mais uma vez, 

pretendia-se trazer representantes dos pais e encarregados de educação, assim como 

representantes do pessoal não docente e representantes da comunidade local, para uma 

partilha no grupo de autoavaliação.   

Acima de tudo, tentámos apresentar os dados de forma objetiva e continuaremos a trabalhar 

nesse sentido. Esperamos que no próximo ano possa voltar a ser assegurada a 

representatividade, a cooperação e a participação da comunidade educativa no processo de 

autoavaliação do Agrupamento.  

Tudo permanece uma incógnita, mas sabemos que temos de estar preparados para três cenários 

possíveis: ensino presencial, misto e não presencial. Segundo as orientações, e se as condições 

se mantiverem favoráveis, iniciaremos na modalidade presencial, no entanto sabemos que a 

qualquer altura, sempre de acordo com as orientações das autoridades de saúde, o 

Agrupamento poderá ter de passar para um regime diferente.   
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Perante esta realidade, impõe-se estarmos preparados para procurar dar resposta às 

necessidades dos nossos alunos.   

Em qualquer uma das modalidades, será de continuar a incentivar os pais e encarregados de 

educação a assumirem uma postura mais supervisora em relação ao percurso escolar dos seus 

educandos. Será essencial colmatar todas as dificuldades que forem surgindo e para isso toda a 

comunidade deverá estar sensibilizada e desperta para tal necessidade.  

Logo no início do ano, dever-se-á preparar todas as turmas para a eventualidade de as aulas 

presenciais serem interrompidas, levando os alunos a familiarizar-se com as plataformas 

utilizadas no Agrupamento.   

Será também de investir em formação para o pessoal docente sobre o ensino à distância e em 

equipamento tecnológico.  

 

Idosos 

Dependência de Idosos 
O Índice de Dependência representa a população idosa por 100 habitantes em idade ativa, é 

definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o 

número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. Monchique foi o 2.º 

concelho do Algarve a apresentar nos últimos cinco anos um maior índice de dependência, só 

tendo sido ultrapassado por Alcoutim, que em 2019 apresentava um índice de 97.9, o mais alto 

a nível nacional. Por sua vez, a nível nacional Monchique foi o 13.º maior. 

Tabela 25 Índice de Dependência de Idosos (%)25 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Monchique 59.6 60.0 60.7 62.2 64.1 

Algarve 32.4 32.8 33.4 33.9 34.4 

Portugal 31.4 32.1 32.9 33.6 34.2 

 

Envelhecimento 
O Índice de Envelhecimento é a relação entre o número de idosos e a população jovem de 

Monchique. Em Monchique, este índice tem diminuído durante os últimos cinco anos, o que 

contraria a tendência regional e nacional. Porém, o número continua a ser bastante elevado, 

ultrapassando o dobro da média nacional. 

Tabela 26 Índice de Envelhecimento (%)26 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Monchique 377.2 374.7 369.7 368.4 364.2 

                                                           
25 Fonte: Pordata 
26 Fonte: Pordata 
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Algarve 137.0 139.3 141.2 143.3 145.4 

Portugal 143.9 148.7 153.2 157.4 161.3 

 

Longevidade 
Por sua vez, o Índice de Longevidade (relação entre dois grupos de população idosa: um com 

idade igual ou superior a 65 anos e outro com idade igual ou superior a 75 anos) tem vindo a 

revelar-se estável nos 59.9, valor superior ao registado ao rácio distrital e nacional. 

Tabela 27 Índice de Sustentabilidade Potencial27 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Monchique 59.5 60.2 59.6 59.9 59.9 

Algarve 50.4 50.4 50.0 49.8 49.8 

Portugal 49.0 48.8 48.6 48.4 48.5 

 

Sustentabilidade 

Em 2019, o índice de sustentabilidade potencial (número de indivíduos em idade ativa por idoso) 

em Monchique tem um rácio de 1.6, enquanto em Portugal o rácio é de 2.9 e no Algarve 2.9 

acompanhado o rácio nacional. 

 

Atividade Económica 
Relativamente à área da economia, é importante indicar que o concelho de Monchique tem um 

maior número de indivíduos integrados em atividades do setor terciário e poucos no setor 

primário, apesar de ser um concelho rural e do interior. Porém quando há referência às 

empresas, essa informação não se concretiza da mesma forma. Em 2018 a maior parte das 

empresas estavam relacionadas com a “agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” 

(161) e, “comércio por grosso e retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos” (120) 

e “alojamento, restauração e similares” (79)28. 

Desde 2012, houve um aumento no número total de empresas no concelho, de 698 em 2012 

aumentou até 808 em 201929. Este aumento no número de empresas é principalmente das 

empresas em nome individual. 

Tabela 28 Empresas não financeiras: total e por forma jurídica 

Ano Individual Sociedade Total 

2012 547 151 698 

                                                           
27 Fonte: Pordata 
28 Pordata 
29 https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela 
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2013 566 149 715 

2014 584 159 743 

2015 618 156 774 

2016 616 144 760 

2017 619 142 761 

2018 650 151 801 

2019 661 147 808 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 2018 as empresas com menos de 10 

pessoas por % do total de empresas, correspondia a 98.1%, uma percentagem mais alta da do 

Algarve (96.6%) e de Portugal (96.1%). 

No ano de 2019, o valor das exportações (4 804 436 euro) foi superior ao das importações 

(3 112 087 euro). 

No que se refere ao ganho por nível de escolaridade30, é possível indicar que, na média, o 

rendimento aumenta com o nível de educação adquirido. 

Tabela 29 Ganho por nível de escolaridade 

Educação Ganho médio  
(euro/mês) 

Inferior ao primeiro ciclo 699,2€ 

1º Ciclo do Ensino Básico 749.70€ 

2.º Ciclo do Ensino Básico 792.50€ 

3.º Ciclo do Ensino Básico 763.90€ 

Ensino Secundário e Pós-Secundário  916.80€ 

Ensino superior 1321.70€ 

 

Desemprego 
Do ano de 2020 para o ano de 2021 é verificável um aumento das situações de desemprego, tal 

realidade poderá ser enquadrável no surgimento da pandemia pelo novo coronavírus – COVID, 

uma vez que a tendência registada nos anteriores apontava para uma diminuição do número de 

desempregados. 

Tabela 30 Desemprego registado (fim de janeiro)31 

Ano 

Género Tempo de Inscrição Situação de Emprego 

Total 
Homens Mulheres <1 ano >1 ano 1º emprego 

Novo 
Emprego 

2020 85 94 105 74 8 171 179 

                                                           
30 GEP/MTSSS Pordata 
31 Fonte: IEFP 
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2021 107 113 125 95 14 206 220 

 

O género feminino continua a ser o mais atingido pelo desemprego, grandemente devido ao 

facto de deterem empregos com vínculos mais precários. 

Tabela 31 Desemprego registado por grupo etário (fim de janeiro)32 

Ano 

Grupo Etário 

Total <25 anos 25-34 anos 35-54 anos >55 anos 

2020 18 24 67 70 179 

2021 23 41 76 80 220 

 

Quanto aos desempregados importa ter em atenção que tanto em 2020 como em 2021 o maior 

número de desempregados detinha 55 ou mais anos. 

No que respeita à escolaridade da população que se encontra em situação de desemprego, é de 

importância indicar que apesar da maioria dos desempregados ter uma escolaridade inferior à 

obrigatória, existe um número considerável de desempregados com o ensino secundário e 

superior, realidade aumentada em 202133, conforme Tabela 32. 

Tabela 32 Desemprego registado por níveis de escolaridades (fim de janeiro) 

Ano 

Nível Escolar 

Total 

<1.º Ciclo 
EB 

1.º Ciclo EB 
2.º Ciclo 

EB 
3.º Ciclo 

EB 
Secundário Superior 

2020 19 37 25 47 41 10 179 

2021 15 42 31 48 62 22 220 

 

Tabela 33 Desempregados inscritos e colocações efetuadas (fim de janeiro)34 

Ano 

Desempregados Inscritos Colocações 

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

2020 5 11 16 0 2 2 

2021 6 14 20 0 0 0 

 

Ao contrário do que foi possível realizar em janeiro de 2021, apesar de ter havido um aumento 

de desempregados inscritos no IEFP, não foi possível fazer uma colocação efetiva no mercado 

de trabalho, ao contrário do que acontecera no ano transato no mesmo período. 

 

                                                           
32 Fonte: IEFP 
33 Fonte: IEFP 
34 Fonte: IEFP 
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Segurança 
Durante os últimos dez anos, o número médio de crimes registados pelas polícias é 171 por ano. 

Nos últimos quatro anos, o número de furtos em residência e em veículos motorizados são 

substancialmente abaixo dos valores médios dos últimos dez anos, 19 e 10 por ano, 

respetivamente. Por outro lado, desde a alteração da Lei em relação à violência doméstica, o 

número de casos reportados à GNR tem quase duplicado. 

Tabela 34 Crimes registados pelas polícias: total e por algumas categorias de crime35 

Categorias 2015 2016 2017 2018 2019 

Furto em edifício comercial ou industrial 0 0 3 0 3 

Furto em residência 20 11 4 3 5 

Furto em veículo motorizado 15 7 7 3 5 

Violência doméstica contra cônjuge ou 
análogos 

5 9 8 8 7 

Total 147 169 157 175 171 

 

  

                                                           
35 Fontes de Dados: DGPJ/MJ PORDATA Última atualização: 2021-01-28 
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ANEXO II - RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS DOCENTES 
No âmbito do processo de revisão do Plano de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do 

Concelho de Monchique referente a 2018-2020, foi pedido ao corpo docente das escolas do 

Agrupamento de Escolas de Monchique que respondessem a um inquérito elaborado pela CPCJ 

em junho de 2020.  

O objetivo primordial deste inquérito foi a recolha da perceção do corpo docente sobre a 

intervenção da CPCJ de Monchique e da realidade vivida pelas crianças e jovens. O inquérito é 

composto por treze questões que abordam temas como o conhecimento da CPCJ e das suas 

atividades por parte do corpo docente, identificação de problemas psicossociais que afetam o 

concelho e comunicação entre a CPCJ e o corpo docente. Todos os participantes são convidados, 

ao longo do inquérito, a apresentar sugestões de melhoria.  

O corpo docente é constituído por 43 profissionais, sendo que 33 participaram na realização do 

inquérito. Assim, obtiveram-se os seguintes dados de participação: 8 docentes do pré-escolar 

(100% do corpo docente); 9 docentes do primeiro ciclo (75% do corpo docente) e 16 docentes 

do segundo e terceiro ciclos (70% do corpo docente). 

 

Conhecimento da CPCJ 
Interessa à CPCJ compreender se o corpo docente está ciente que esta Comissão existe e como 

contactá-la. O inquérito revela que a totalidade dos participantes conhecem a CPCJ e identificam 

corretamente várias formas de contacto.  

Os participantes identificaram as seguintes como causas para contactar a CPCJ: maus-tratos 

físicos e morais, falta de cuidados de saúde/higiene/alimentação, comportamentos de risco por 

parte da criança/jovem e/ou progenitores, negligência parental, abuso sexual, absentismo, 

abandono escolar, bullying e violência doméstica. 

Todos os participantes consideram a comunicação entre a CPCJ e os docentes como eficiente, 

identificando uma rápida resposta a denúncias, disponibilidade de atuação, assim como uma 

divulgação eficaz de ações e informações relevantes em reuniões do conselho pedagógico.  

Relativamente à tomada de conhecimento das ações e atividades desenvolvidas pela CPCJ no 

concelho, constata-se que o ensino pré-escolar apresenta a maior taxa de conhecimento e 

participação, taxa esta que diminui bastante no primeiro ciclo e de forma mais acentuada nos 

segundo e terceiro ciclos. Identificam a necessidade de haver mais sessões de formação e 

informação e mais atividades destinadas às famílias e outros membros da comunidade. 

 

Problemas psicossociais mais graves identificadas 
A Figura 6 coloca em evidência os problemas psicossociais mais graves no concelho de 

Monchique, de acordo com a perceção do corpo docente. 

De assinalar que foram ainda referidos como problemas: a segurança na internet, ausência de 

apoio psicológico para pais/representantes legais, falta de autonomia, falta de acesso a meios 

de comunicação como internet e telemóvel e o bullying em contexto escolar. 



 

 

 

35 

Figura 8 Problemas psicossociais mais graves no concelho de Monchique 

 

Proposta de ações a desenvolver 
Quanto às sugestões de ações que possam ser desenvolvidas pela CPCJ para promover uma 

alteração destes comportamentos, é de evidenciar o seguinte:  

 Negligência Parental: envolvimento de familiares, ações de sensibilização a educadores 

e elementos do agregado familiar, workshops com crianças e pais 

 Consumos: procurar ajuda de clínicas/associações, envolvimento de outros familiares, 

ações didáticas e pedagógicas, workshops com oradores que já foram consumidores, 

alertar autoridades 

 Violência doméstica: divulgação da linha de apoio e workshops com crianças e pais 

 Isolamento social/geográfico: ações que promovam a autoestima, literacia e reforço de 

competências. Instalação de telefone e internet. 

A totalidade dos participantes considera positivo um encontro de reflexão entre docentes e 

membros da CPCJ, já que existe a perceção de que é uma mais-valia para a promoção do bem-

estar, do trabalho e para a partilha de experiências. Serve ainda para divulgação do trabalho 

desenvolvido pela CPCJ e esclarecimento de dúvidas.  
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ANEXO III - RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS ALUNOS 
No âmbito do processo de revisão do Plano de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do 

Concelho de Monchique referente a 2018-2020, foi pedido aos alunos do 2º e 3º ciclo do 

Agrupamento de Escolas de Monchique que respondessem a um inquérito elaborado pela CPCJ. 

Este inquérito foi aplicado a uma amostra composta pela turma A de cada ano escolar do 

universo escolhido em outubro de 2020. 

O objetivo primordial deste inquérito foi a recolha da perceção dos alunos de 2º e 3º ciclo sobre 

a intervenção da CPCJ de Monchique e da realidade por eles vivida. O inquérito é composto por 

onze questões, que abordam temas como o conhecimento da CPCJ e das suas atividades, 

identificação de problemas psicossociais que afetam o concelho e comunicação entre CPCJ e as 

crianças e jovens. Todos os participantes são convidados, ao longo do inquérito, a apresentar 

sugestões de melhoria.  

Obtivemos a participação de 31 estudantes do 2º ciclo sendo 13 do 5º e 18 do 6º ano, e ainda 

47 estudantes do 3º ciclo sendo 13 do 7º, 15 do 8º e 19 do 9º ano. 

 

O que é a CPCJ? 
Interessa à CPCJ compreender se os jovens estão cientes da existência desta entidade. O 

inquérito revela que, no 5º e 6º anos todos os alunos sabem completar a sigla da CPCJ, no 5º 

ano todos afirmam saber o que é a entidade e no 6º ano apenas 4 não conhecem. No 7º ano, 

nenhum aluno sabe completar a sigla da CPCJ e, em 13, apenas 3 conhecem a entidade. Quanto 

aos 8º e 9º, a maioria dos inquiridos afirma saber o que é a CPCJ, mas ainda assim grande parte 

não consegue completar corretamente a sigla.  

Na questão “para que serve a CPCJ”, os aspetos mais referidos pelos alunos do 2º ciclo foram: 

no 5º ano Ajudar/apoiar em primeiro lugar (11), proteger em segundo lugar (8) e prevenir (7), 

depois com menos expressão foram ainda referidos consciencializar, incentivar, promover e 

afastar. No 6º ano foi referido em primeiro lugar “Proteger as crianças e jovens” (17), em 

segundo lugar Ajudar/apoiar (14) e em terceiro Prevenir e incentivar (13), sendo ainda referido 

Afastar de pais maus ou pessoas más, predadores e maus-tratos (11), Promover mais ações com 

crianças e interações (6) e por último consciencializar crianças (4) ou outros sobre os problemas 

das crianças. 

No 3º ciclo foram: proteger, em primeiro lugar para todos os anos; apoiar/ajudar; prevenir; 

consciencializar e afastar perigos. 

 

Como contactar a CPCJ? 
À questão sabes como contactar a CPCJ, 11 crianças (78,6%) do 5º ano, não sabem, no 6º ano 

10 (55,6%) afirmam não saber como fazer esse contacto e 8 (44,4%) sabem fazê-lo, enumerando 

o telemóvel ou outros meios, acrescentam ainda o hospital, os bombeiros e a polícia. 

Sobre a eficiência da comunicação entre a CPCJ e os jovens, no 5º ano, 9 alunos (64,3%) 

consideram que não é eficiente e sugerem que sejam desenvolvidas mais atividades de 

divulgação e informação com as escolas, os restantes 4 consideram que é eficiente porque a 

CPCJ vai às escolas falar e fazer apresentações, sendo que 1 aluno não respondeu. No sexto ano, 

10 alunos (55,6%) consideram eficiente e 7 (38,9%) não eficiente a comunicação. Ainda assim 
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consideram que os contactos existem, mas em número insuficiente e sugerem a divulgação dos 

contactos da CPCJ nas ruas da comunidade. 

Dos 47 inquiridos, 72% não sabem como contactar a CPCJ. Os restantes 18% referem que, caso 

necessitem de contactar a CPCJ, podem fazê-lo através de correio eletrónico, telefone, 

Facebook, Centro de Saúde ou pessoalmente na sede. Importa também assinalar que 53% dos 

jovens consideram que a comunicação com a CPCJ não é eficiente e sugerem que seja melhorada 

através de: envios de correio eletrónico, aumento de conferências de apresentação, utilização 

das redes sociais e idas à escola por parte da equipa. Ainda assim, os jovens consideram que a 

CPCJ os ajuda a ser melhores pessoas, a ter melhor qualidade de vida e a compreender quais os 

seus direitos.   

Os jovens do 2º e 3º ciclos consideram fundamental contactar a CPCJ em casos de maus-tratos, 

bullying, violência doméstica, abuso de drogas e tabaco pelos pais ou pelos jovens, negligência 

parental, violação, e falta de condições em casa. 

 

Perceção dos problemas psicossociais em Monchique 
O seguinte gráfico coloca em evidência os problemas psicossociais mais graves no concelho de 

Monchique, de acordo com a perceção dos jovens do 3º ciclo. Os alunos salientaram Bullying e 

Violência Doméstica, bem como Racismo e Xenofobia, quando combinados. 

Figura 9 Problemas Psicossociais mais relevantes em Monchique (alunos EB3) 

 

Os alunos do 2º ciclo também identificaram Bullying, Violência Doméstica e Racismo e 

Xenofobia, quando combinados, como sendo os problemas mais frequentes. 
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Figura 10 Problemas Psicossociais mais relevantes em Monchique (alunos EB2) 

 

De assinalar que foram ainda referidos como problemas a violência no namoro, bullying fora do 

contexto escolar, ausência de apoio psicológico a crianças e jovens e também problemas de 

saúde.  

 

Ameaças, riscos e perigos para as crianças e jovens 
O gráfico que se segue demonstra quais as ameaças, riscos e perigos a que as crianças e jovens 

estão sujeitos de acordo com a sua perceção: 

Figura 11 Perceção das ameaças, riscos e perigos (3º Ciclo) 

 

 

No segundo ciclo, os alunos identificaram como as ameaças mais frequentes Bullying na Escola, 

Racismo e Xenofobia, Abuso de Álcool pelos Progenitores, Segurança na net e Violência 

Doméstica, conforme o quadro a seguir. 
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Tabela 35 As Ameaças sentidos pelos alunos (2º ciclo) 

Ameaças 5º Ano 6º Ano Total 

Bullying na Escola 8 13 21 

Racismo e Xenofobia 7 8 15 

Abuso de Álcool pelos Progenitores 5 9 14 

Segurança na net 6 7 13 

Violência Doméstica 
 

12 12 

Dificuldade em gerir a frustração 5 7 12 

Abuso de Substâncias 5 6 11 

Falta de autoestima  6 5 11 

Integração no grupo de pares 5 5 10 

Bullying for da Escola 
 

9 9 

Negligência Parental 
 

7 7 

Ausência de rede familiar de suporte 
 

7 7 

Violência no Namoro 
 

6 6 

Problemas de Saúde 
 

6 6 

Ausência de apoio psicológico 
 

5 5 

Isolamento social 
 

5 5 

Dificuldades com a língua 
 

5 5 

Falta de condições habitacionais 
 

5 5 

 

Recomendações das ações a desenvolver 
Quanto a sugestões de ações que possam ser desenvolvidas pela CPCJ para promover uma 

alteração destes comportamentos, é de evidenciar o seguinte: 

 Bullying: Palestras 

 Racismo: colocar cartazes informativos; conversar com quem o pratica. 

 Consumo de substâncias: vigiar jovens fora da escola 

 Violência doméstica: proteger as crianças envolvidas 

 Segurança na estrada: ida de polícias à escola para comunicar cuidados 

Importa referir que a maioria dos jovens não colocou quaisquer propostas de soluções aos 

problemas psicossociais identificados. 

 

Interesse em participação nas atividades 
Questionados sobre o seu interesse em participar em atividades organizadas pela CPCJ, cerca 

de 70% dos alunos dos ciclos 2º e 3º indicaram que tinham um nível imenso ou elevado, bom ou 

razoável.  
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Figura 12 Nível de interesse dos alunos em participar em atividades 

 

Ao pedido de justificação da resposta, cerca de metade dos alunos do 2º ciclo não respondeu. 

Das respostas recebidas salientamos o facto de alguns referirem não querer ou não gostar de 

participar em atividades de grupo, outros que a sua adesão depende das propostas 

apresentadas. A maioria dos jovens do 3º ciclo não se manifestou quanto à razão do seu 

interesse, ou falta dele, em participar nas atividades desenvolvidas e os que o fizeram referiram 

que participaram e não gostaram ou que são atividades que dão muito trabalho.  

Os jovens que gostaram de participar referiram que foram atividades que permitiram o contacto 

com a entidade, que ajudam a melhorar a sociedade, que lhes permitiu aprender algo novo e 

que experienciaram sensações de bem-estar. 

 

Atividades propostas para a CPCJ 
Relativamente à participação dos jovens nas atividades desenvolvidas pela CPCJ, apurou-se o 

seguinte. 

Tabela 36 Atividades preferidas pelos alunos 2º e 3º ciclos 

Atividade 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Encontro com elementos da CPCJ na escola 5 5 9 8 7 

Decorar roupas com direitos das crianças - 6 1 1 2 

Criação de histórias, pinturas ou canções - 6 - 10 5 

Construção de marcadores de livros 2 8 2 1 1 

Caminhada ou Peddy Paper - 6 1 8 6 

Visita a exposição dos direitos da criança 1 3 1 2 1 

World café para crianças e jovens - 2 - - 1 

Não responde  1 4 1 7 

 

Avaliação da atuação pela CPCJ e propostas de melhoria 
O inquérito também solicitou aos jovens uma avaliação do desempenhou da CPCJ de 

Monchique, somente 36 responderam a esta pergunta, conforme Figura 13. Oitenta por cento 

das respostas foram positivas. 
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Figura 13 Avaliação do desempenho da CPCJ pelos alunos (EB 2+3) 

 

Por fim, foi pedido aos jovens que apresentassem sugestões que pudessem melhorar a atuação 

da CPCJ. A maioria dos jovens optou por não responder ou respondeu não saber. Dos que o 

fizeram alguns alunos manifestaram que tudo está bem, assinalaram que é necessário divulgar 

mais informação e maior contacto com a comunidade, ter maior presença/frequência nas 

escolas, desenvolver atividades mais intensas que levem as crianças e jovens a comportar-se de 

forma correta; aumentar a comunicação entre CPCJ e jovens; a existência de mais comissários 

da CPCJ e colocar colaboradores em locais menos habituais e menos habitados para 

identificarem jovens com comportamentos de risco; apostar na prevenção de bullying, racismo 

e violência. Estas recomendações contribuíram à preparação deste plano trienal e foram 

incluídas nas atividades previstas. 

 

Figura 14 Peddy-Paper - Academia Sénior de Monchique na Junta da Freguesia (2019) 

 


