
16 NOVEMBRO (QUA.) 
9h00-18h00, Convento dos Capuchos 
COLÓQUIO “DO ACOLHIMENTO À FAMÍLIA, 
UM CAMINHO EM REDE”
Organização: Santa Casa da Misericórdia de Almada, Movimento de Defesa da Vida e 
Centro Social de Palmela
O encontro pretende facilitar a reflexão e partilha sobre a realidade da intervenção 
para a reunificação familiar, junto de famílias com crianças e jovens em situação de 
risco e com medida de promoção e proteção aplicada, bem como a discussão de 
propostas de estratégias futuras, tendo em conta as mudanças sociais, os modelos 
de parentalidade, os perfis das crianças e jovens e a pertinência do trabalho em rede. 

Participação livre mas sujeito a inscrições através do link: 
https://forms.office.com/r/WwG6qTvBTq 
ou através do QR Code:

23 NOVEMBRO (QUA.) 
14h30-17h30,  Sala Pablo Neruda - Fórum Municipal 
Romeu Correia
78.ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE ALMADA 
Organização: Rede Social de Almada 
Apresentação das linhas gerais da Estratégia Local para a Infância de Almada.

29 NOVEMBRO (TER.)
17h-19h, Biblioteca Municipal José Saramago 
ENCONTRO "FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO: 
DIREITO AO AFETO" 
Organização: CPCJ de Almada
O Encontro "Famílias de Acolhimento: Direito ao Afeto" pretende sensibilizar as famílias  
do Concelho de Almada para a necessidade de incrementar as bolsas de famílias de 
acolhimento, atendendo à Recomendação do Comité do Direito das Crianças de 
2014, que expressa a preocupação por Portugal apresentar um baixo número de 
famílias de acolhimento, recomendando que as crianças, especialmente aquelas 
com idades inferiores a três anos, sejam integradas em acolhimento familiar ao invés 
do acolhimento residencial.
Com base no enquadramento do Programa de Acolhimento Familiar "Olha por mim", 
promovido pelo Instituto da Segurança Social, a CPCJ de Almada propõe-se a 
realizar a presente iniciativa, no âmbito da Comemoração do Aniversário da Conven-
ção sobre os Direitos da Criança, facilitando informação acerca do enquadramento 
legal e de boas práticas desenvolvidas por entidades promotoras pela captação de 
famílias de acolhimento.
Entrada Livre

22, 23 E 24 NOVEMBRO
Fórum Municipal Romeu Correia
XI CICLO DE CINEMA 
"PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS"
Organização: CPCJ de Almada
(Entrada gratuita com levantamento de bilhete obrigatório)

22 NOVEMBRO (TER.) 21h00
"LISTEN" DE ANA ROCHA DE SOUSA
Idade M/14 Duração 73 min. Género Drama Origem Portugal, Reino Unido
Nos arredores de Londres, Bela e Jota, um casal português com três filhos, luta para 
sobreviver. Quando surge um mal-entendido na escola envolvendo umas das crianças 
que é surda, os serviços sociais do Reino Unido intervêm e os dois pais vêem-se diante 
de uma batalha para manter a família unida.

23 NOVEMBRO (QUA.) 21h00
"SEMPRE PERTO DE TI" DE UBERTO PASOLINI
Idade M/12 Duração 96 min. Género Drama Origem Reino Unido, Roménia, Itália
John, um limpador de janelas de 35 anos, dedicou a vida a educar o seu filho de 4 anos, 
Michael, depois de a mãe da criança os ter deixado pouco depois de dar à luz. Quando 
descobre que tem apenas alguns meses de vida, John tenta encontrar uma nova e 
perfeita família para Michael, determinado a protegê-lo da terrível realidade.

24 NOVEMBRO (QUI.) 21h00
"RECREIO" DE LAURA WANDEL
Com o comentário do Psicólogo, Dr. Pedro Ferreira (SCMA)
Idade M/12 Duração 72 min. Género Drama Origem Bélgica
Nora tem sete anos e vê Abel, o seu irmão mais velho, a ser intimidado por outras crian-
ças, no recreio da escola. Apressa-se a protegê-lo, mas Abel obriga-a a permanecer em 
silêncio. Apanhada num conflito de lealdade, Nora tenta encontrar o seu lugar, dividida 
entre o mundo das crianças e o dos adultos.

24 NOVEMBRO (QUI.) 
AÇÃO DE FORMAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO 
DO “JOGO DOS DIREITOS “
10h00, Biblioteca Municipal José Saramago
Destinatário: Serviço de Apoio de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE) e Equipa dos Serviços 
Educativos das Bibliotecas Municipais
Organização: CMA e EAPN Portugal

25 NOVEMBRO (SEX.) 14h30-15h30
Biblioteca Municipal José Saramago
“JOGO DOS DIREITOS “
Público: Escolas do 1º ciclo
Organização: CMA e EAPN Portugal
Baseado na Convenção sobre os Direitos das Crianças e na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, visa a informar e ensinar os mais novos sobre os direitos e deveres, 
de forma lúdica e divertida.

CELEBRAÇÃO DO 33º ANIVERSÁRIO DA

CONVENÇÃO SOBRE 
OS DIREITOS DA CRIANÇA
20 DE NOVEMBRO
A Convenção sobre os Direitos da Criança, foi adotada pelas Nações Unidas a 20 de Novembro de 
1989, e enuncia um amplo conjunto de direitos fundamentais de todas as crianças, representa um 
compromisso, uma obrigação, um vínculo jurídico para os Estados, que devem garantir que as crianças 
gozem dos seus direitos “independentemente de qualquer consideração de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião politica ou outra da criança, de seus pais, ou representantes legais, ou da sua origem 
nacional, étnica ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou qualquer situação”.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almada e a Câmara Municipal de Almada em parceria 
com entidades sociais locais que diariamente promovem os Direitos das Crianças, assinalam em 
novembro o 33º Aniversário da Convenção dos Direitos da Criança. O presente Programa tem o intuito 
de sensibilizar, proteger e promover os direitos das crianças junto da comunidade.  


