
 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ata da Reunião Plenária Nº49 
 

COMISSÃO ALARGADA 
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA Nº49 

 

----------Aos cinco dias do mês de junho, de dois mil e catorze, pelas catorze horas e trinta minutos, 
reuniram o Plenário da Comissão Alargada, sob a presidência de Alexandre Filipe Fernandes Lote, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

----------ORDEM DE TRABALHOS: ------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ponto um: Informação sobre a Atividade Processual. ----------------------------------- 

----------Ponto dois: Comemoração do Mês de Prevenção dos Maus Tratos Infantis e do Dia Mundial 

da Criança. --------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto três: Análise à execução do Plano de Ação da CPCJ para 2014. -------- 

----------Ponto quatro: Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------- 

----------Como ponto prévio à ordem do dia fez-se a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. --

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Em relação ao ponto um: O Presidente Alexandre Lote deu início à reunião prestando os 

devidos esclarecimentos relacionados com a atividade processual atual, tendo-se dado destaque a 

um caso mais complexo, em que a criança será institucionalizada. ---------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

 ---------Ponto dois: O Presidente da CPCJ realçou que os objetivos propostos para o Mês de 

Prevenção dos Maus Tratos Infantis e para do Dia Mundial da Criança foram alcançados, apesar das 

diversas atividades programadas. Considerou ser esta CPCJ, uma comissão ativa na comunidade e 

parabenizou todos os intervenientes nestas iniciativas. ------------------------------------------------------------

--------------- 

---------- Ponto três: Feita a análise à execução do Plano de Ação da CPCJ para 2014, conclui-se que 

se tem estado a cumprir o plano agendado, na sua maioria, faltando ainda: ---------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

  Informação á comunidade do teor das reuniões da Comissão Alargada da CPCJ, o que irá ser 

efetuado brevemente. -------------------------------------------------- 

 Dinamização do projeto “Tecer a Prevenção”, pela Comissão Alargada da CPCJ. Irá ser 

contactada a Comissão Nacional para se agendar uma nova reunião, com a dinamizadora do 
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projeto.---------------------------------------------------- 

 Realização do “Encontro Inter-CPCJs em Fornos de Algodres”. Foram pedidas sugestões de 

temas a abordar e decidido dedicar um tema à área da Saúde, um à área Jurídica /Direito, 

um tema à área da Educação e outro à área da Ação Social. Este encontro ficou programado 

para o dia 25 de Setembro de 2014. --------------------------------------------------------------------------

---------- 

---------Ponto quatro: Outros assuntos: ---------------------------------------------------------------- 

---------Foi constatado que continua a não comparecer o representante da Associação Desportiva de 

Fornos de Algodres, nas reuniões da Comissão Alargada da CPCJ, mas foi decidido continuar a 

aguardar a resposta ao ofício, a pedir a sua substituição. ----------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

----------Irá também ser pedido ao Instituto Português da Juventude da Guarda que designe o 

representante das Associações Juvenis Concelhias, devido à ausência sucessiva da representante da 

Associação Juvenil das Courelas. --------------------------- 

----------Ficou agendado para o dia 13 de Agosto de 2014, pelas 14h30´,na Unidade de Cuidados de 

Saúde Personalizados de Fornos de Algodres, um novo Plenário da Comissão Alargada ------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

----------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pela presidente e por mim que a secretariei. --------

-------------------------------------------------------- 

 

   

 

 

 


