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A QUEM SE DESTINA?
- Crianças e Jovens;
- Famílias e cuidadores;
- Profissionais que trabalham com famílias;
- Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;
- Entidades com Competência em Matéria de
Infância e Juventude;
- Sociedade Civil.

ONDE?
O Projeto Adélia abrange as regiões do Norte,
Centro e Alentejo e vigora até 2020.

QUEM PROMOVE?
A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e
Proteção de Crianças e Jovens visa constituir-se como
entidade de referência para a efetiva concretização
dos Direitos Humanos de todas e de cada uma das
crianças em Portugal. Guia a sua missão à luz de
princípios orientadores de intervenção respeitando
o interesse superior da criança e do jovem, a
intervenção precoce e mínima, responsabilidade
parental, prevalência da Família, audição obrigatória
e participação, entre outras previstas na Lei de
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo.
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O QUE SIGNIFICA
PARENTALIDADE
POSITIVA?

Programa “Anos Incríveis”
Programa “Mais Família - Mais
Jovem”
Programa “Crianças no Meio do
Conflito”

Planos Locais de Promoção
e Proteção dos Direitos das
Crianças e Jovens
Intervenção especializada
Diagnóstico Local
Parcerias Locais
Intervenção Comunitária

É um “comportamento parental baseado no melhor
interesse da criança e que assegura a satisfação
das principias necessidades das crianças e a sua
capacitação, sem violência, proporcionando-lhe o
reconhecimento e a orientação necessários, o que
implica a fixação de limites ao seu comportamento,
para possibilitar o seu pleno desenvolvimento.”
(Recomendação Rec (2006) 19 do Conselho da
Europa – Comité Conselho Ministros).

O QUE É
O PROJETO ADÉLIA?
É um Projeto de apoio à Parentalidade Positiva e à
capacitação parental, cofinanciado pelo Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego, que se
assume como uma estratégia preventiva para a
promoção e proteção dos direitos da criança, baseada
no conhecimento da realidade infanto-juvenil.
Para mais informações, consultar a Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens do seu Concelho.

Direitos das crianças
Eliminação dos castigos corporais
Parentalidade Positiva e
Protetora
Educação não-violenta

Concurso de Ideias
Investigação-ação
Intervenções Sociais
Investimento Social
Novas Estratégias de ação
Disponibilização de recursos/
materiais.
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