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CPCJ DE ANADIA PRESENTE NA FEIRA DA VINHA E DO VINHO 
 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens vai divulgar a sua missão 
 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Anadia vai estar presente, com um stand 

próprio, na Feira da Vinha e do Vinho 2019, que decorrerá de 22 a 30 de junho próximos, no Vale 

Santos, na cidade de Anadia. 

Com esta presença, a comissão pretende dar a conhecer à comunidade o seu papel enquanto 

instituição oficial não judiciária, que atua com autonomia funcional, e que visa promover os direitos das 

crianças e dos jovens, assim como prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua 

segurança, saúde, formação, educação, ou desenvolvimento integral. 

A CPCJ atua quando a criança, ou o jovem, está em perigo, designadamente quando está 

abandonada ou vive entregue a si própria, sofre maus tratos físicos ou psíquicos, ou é vítima de abusos 

sexuais. Também quando não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação 

pessoal, quando é obrigada a atividade ou a trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade 

e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento, bem como quando está sujeita, 

de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu 

equilíbrio emocional. Ainda quando assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos 

que afetem gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento, sem que os 

pais, o representante legal, ou quem tenha a guarda de factos, se lhes oponham de modo adequado a 

remover essa situação. 

A intervenção da comissão realiza-se tão só, e apenas, quando os referidos pais, representantes 

legais, ou quem detenha a guarda de facto, consente na sua intervenção. Igualmenteu em situações de 

perigo iminente para a vida da criança ou jovem, sem esse consentimento, mas sempre no seu interesse 

superior. 

Ao longo da semana em que a Feira da Vinha e do Vinho estará de portas abertas, a CPCJ de 

Anadia irá procurar demonstrar que a sua missão é ajudar todas as crianças e jovens e as respetivas 

famílias, sempre numa ação preventiva. 
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