
Área geogrÁfica  
de intervenção:
Concelho de Águeda

contactos
Morada: 
Rua da Misericórdia, n.º 189,  
3750-130 ÁGUEDA; 
Tlf: 234 180 112; 
Tlm: 961 954 492;  
Fax: 234 611298;
e-mail: cpcj@cm-agueda.pt.

como comunicar  
situações de perigo?
Enviando carta; 
Dirigindo-se à sede; 
Telefonando; 
Enviando email; 
*É salvaguardado o direito ao anonimato.

HorÁrio de atendimento:
De segunda a sexta-feira 
das 09h às 13h  e das 14h às 17h.

fora do HorÁrio de atendimento 
contactar a gnr de Águeda 
Tlf: 234 622 417; 
Tlf: 234 623 845.
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considera-se que a  
criança ou jovem (até aos 18 
anos) estÁ em perigo quando: 

o que é a comissão de  
protecção de crianças e jovens 
(cpcj) de Águeda?

a cpcj de Águeda é composta: 

por representantes de vÁrias entidades que em 
conjunto, com as suas diversas competencias e 
experiências, tentam resolver os problemas  
das crianças, jovens e suas famílias:

Municipio; 
Segurança Social; 
Serviços locais 
do Ministério da Educação; 
Serviços de Saúde; 
IPSS (Instituições Privadas de Solidariedade 
Social); 
Associações de Pais; 
Associações que desenvolvam atividades 
desportivas, recriativas e culturais destinadas a 
crianças e jovens; 
Associação de Jovens; 
Forças de Segurança, GNR; 
Assembleia Municipal; 
Técnicos cooptados pela Comissão. 

É uma entidade que existe para garantir a 
segurança e o bom desenvolvimento das 
crianças e jovens que se encontrem em 
perigo.  

Em caso de risco poderá contactar as 
entidades da comunidade próximas como 
GNR, IPSS ś, Centros de Saúde, Escolas.

1. Está abandonada ou entregue  
a si própria; 

2. Sofre maus tratos físicos e  
psicológicos; 

3. Não recebe os cuidados ou a afeição 
adequados à sua idade e situação 
pessoal; 

4. É obrigada a atividades ou trabalhos 
excessivos ou inadequados à sua 
idade, dignidade e situação pessoal 
ou prejudiciais à sua formação ou 
desenvolvimento; 

5. Está sujeita de forma direta ou  
indireta, a comportamentos que  
afetem gravemente a sua segurança  
ou o seu equilibrio emocional. 
(Exemplo: violência doméstica);

6. Assume comportamentos ou se 
entrega a atividades ou consumos 
que afetam gravemente a sua saúde, 
segurança, formação, educação ou 
desenvolvimento sem que os pais, o 
representante legal ou quem tenha 
a guarda de facto se lhes oponham 
de modo adequado a remover essa 
situação. (Consumo de drogas, álcool, 
prostituição, delinquência, doença 
mental e outras).
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