
 

 

 

 

Conferência de Proteção 
à Criança 

Folheto Informativo para Jovens 



 

 

02 / Conferência de Proteção à Criança Folheto Informativo para Jovens / 03 

 

Porque estou a ler este folheto? 

Demos-lhe este folheto porque 
estamos preocupados com a sua 
segurança e vamos realizar uma 
reunião para falar sobre essas 
questões consigo e com a sua família. 
Este folheto ajuda você a entender o 

que acontece em seguida. 

O que é uma Conferência de 

Proteção à Criança? 

Uma Conferência de Proteção à 
Criança é uma reunião (conhecida 
posteriormente como CPC) realizada 
quando existem preocupações sobre 
a segurança ou a segurança de um 

membro de sua família. 

Posso ir à reunião? 

Sim, se os pais concordarem e você 
tiver mais de 12 anos, pode ir a toda 
ou parte da reunião. Se você for, o 
Presidente pode partilhar a sua 
opinião com todos. (explicamos mais 

sobre isso na página 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Quem mais estará na reunião? 

• Seus pais ou cuidadores 

• Qualquer criança com mais de 12 anos 
de idade pode vir a alguns ou a todos 
os CPC 

• Pessoas que são importantes para 
você e os seus pais e que podem 
ajudar a mantê-los seguros - 
chamamos esse grupo de 'Rede de 
Segurança' 

• Uma pessoa de apoio só para si 

• Uma pessoa de apoio para seus pais 
ou cuidadores 

• Uma pessoa profissional ou 
pessoas que trabalham com você 
agora ou no passado, como um 
professor ou um assistente 

• Um anotador 

• Um assistente social de Tusla e 
seu gerente 

• Presidente do CPC 

O que vai acontecer na reunião? 
Na reunião, as pessoas que trabalham 
com sua família serão questionadas se 
estão realmente preocupadas com o 
facto de você estar sofrendo sérios 
danos. Se a resposta for "sim", 
adicionaremos seu nome ao Sistema 
de Notificação de Proteção à Criança 
(conhecido como CPNS). Esta é uma 
lista que mantemos de crianças e 
jovens que correm risco de danos 

graves em casa. 

Na reunião, faremos um plano para 
ajudar a torná-lo mais seguro. 

Posso Levar Alguém Comigo? 

Sim, você pode trazer uma pessoa de 
apoio ou um amigo adulto de confiança 
com você, se desejar. O assistente social 
vai falar com você sobre isso. 

Se você ou seus pais precisarem de 
um intérprete ou signatário, seu 
assistente social convidará uma 

pessoa adequada. 

Este folheto destina-
se a ajudá-lo a 

compreender o que 
acontece a seguir. 
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Quem será o responsável pela 

reunião? 
Um presidente do CPC será responsável 
pela reunião. O Presidente falará com 
você antes da reunião e responderá a 
quaisquer perguntas. Eles explicarão 
como a reunião será executada e 
ajudarão você a decidir como dar as suas 

opiniões na reunião. 

Quanto tempo vai durar? 

Cerca de uma hora e meia, e 
possivelmente mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O que a reunião espera fazer? 

O objetivo da reunião é certificar-se de 
discutir todas as coisas importantes 
sobre sua segurança. É importante a 

participação de todos na reunião. 

O que o presidente faz? 

O Presidente garantirá que suas opiniões 
sejam ouvidas. Eles também ajudarão a 
analisar: 

• Quais são as preocupações 

• O que está funcionando bem 
para sua família 

• O que precisa acontecer para 
garantir que você esteja seguro 

Os profissionais presentes na 
conferência decidirão se você está em 
risco contínuo de danos significativos. 
Se eles acharem que você é, 
adicionaremos seu nome ao Sistema 
de Notificação de Proteção à Criança 

(CPNS). 

Na Conferência, pediremos ideias e 
soluções sobre como resolver o risco 
de dano. Se for necessário um plano, 
usaremos esse feedback para nos 
ajudar a construir um Plano de 
Segurança da Conferência de 

Proteção à Criança (CPC). 
 

 

O que acontece depois? 

Seu Assistente Social junto com você, sua 
família e sua Rede de Segurança 
trabalharão juntos na conferência e nas 
reuniões da rede após a conferência para 
preparar com mais detalhes o que todos 
farão para garantir que você esteja sempre 
seguro. 

Este plano é chamado de Plano de 
Segurança de Proteção à Criança. Depois 
de escrito, todos se reunirão regularmente 

para ver como o plano funciona. 

6 meses após a reunião, haverá 
outra conferência, para ver se: 

• Você ainda precisa de um Plano de 
Segurança do CPC, pois as crianças são 
removidas do CPNS quando o limite de 
risco contínuo de danos significativos é 
atingido, mas geralmente têm um Plano 

de Segurança contínuo. 

• Você está seguro o suficiente para 
encerrar a Conferência de Proteção 
à Criança 

 
Se você estiver seguro agora, seu nome não 
estará mais "ativo" na lista do CPNS. Ainda 
podemos continuar trabalhando com você e  
sua família e a Rede de Segurança para ver 
o que ainda precisa acontecer antes que seu 
caso possa fechar em Tusla. No seu 
aniversário de 18 anos, seu registro será 

excluído do CPNS. 
 

 

 
 

   



 

 Achamos muito importante manter 
as informações sobre você em sigilo e 
compartilhá-las apenas com pessoas 

que ajudarão no plano de segurança. 

 
Seus dados pessoais serão processados 
em conformidade com toda a legislação 
de proteção de dados relevante e outros 
requisitos legais aos quais a Tusla é 
obrigada a cumprir. Detalhes completos 
da Política de Privacidade da Tusla 
(definindo como usaremos seus dados 
pessoais, bem como informações sobre 
seu direito como titular de dados) estão 
disponíveis na seção Sobre Nós 
(Liberdade de Informação, Proteção de 
Dados e Acesso Administrativo) de 
www.tusla.ie 
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Comentários 

O Presidente pode perguntar o que 
você achou do CPC. É realmente útil 

se soubermos o que: 

• Ajudou você a participar no CPC 

• Foi inútil 

Agradecemos a partilha de ideias 
sobre como Tusla pode melhorar o 
PCC para jovens e pais. Usaremos 
esse feedback para melhorar essas 

reuniões no futuro. 

Confidencialidade 

http://www.tusla.ie/
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