
Pela Defesa dos Direitos da Criança



Missão 

O IAC pretende contribuir para o Desenvolvimento Integral da Criança, na

Defesa e Promoção dos seus Direitos.

Procura novas respostas para os problemas da infância na sociedade atual,

sendo a Voz que chama a atenção e atua para que mais crianças vivam com

alegria o tempo de ser Criança.

Implementa programas de prevenção e capacitação, que visam prepará-las

para a vida adulta com maior capacidade de integração e participação ativa na

sociedade.



Eixos de Intervenção



Serviços Intervenientes 
e Áreas Transversais 

Conhecimento e Formação

Cooperação Nacional e Internacional

Marketing e Comunicação



Actividade Lúdica
Promove o Direito a Brincar, capacitando crianças, profissionais e famílias e 

intervindo em espaços lúdicos e escolas:

Direito a Brincar

★ Promoção da atividade lúdica 

em Portugal

★ Promoção do Dia Mundial do 

Brincar (28 maio)

Espaços Lúdicos

★ Apoio técnico

★ Implementação

★ Escolas de (e a) Brincar



Projeto “Escolas de (e a) Brincar”

Comemorações do Dia Mundial do Brincar

Documento sobre 
“Contextos 

Lúdicos e Crianças 
com Necessidades 

Especiais”



Saúde
★ Literacia em Saúde

★ Promoção dos Direitos da Criança na Saúde

Humanização dos Serviços de 
Atendimento à Criança

Capacita profissionais e serviços nas áreas da saúde, justiça e educação para 
garantir um atendimento amigo da criança:

Educação
★ Intervenção em contexto escolar:

★ Humanização de espaços escolares

★ Intervenção na denúncia

★ Mediação escolar (rede nacional GAAF)



Humanização de espaços de saúde

Zebedeu, Um 
Príncipe no 

Hospital
(Livro infantil)

Sol e o Centro de 
Saúde (Livro 

infantil)

Carta da Criança
Hospitalizada



Polo de Coimbra
Dinamiza a Rede Construir Juntos e promove a mediação escolar:

Humanizar

★ Atendimento/encaminhamento de 

situações de crianças em 

risco/perigo e famílias

★ Intervenção em meio escolar

Cooperar

★ Operacionalização de redes:
○ Dinamização da Rede Construir 

Juntos

○ Dinamização da Rede Juvenil 

Crescer Juntos



Atividades desenvolvidas com crianças
Publicação “Comportamentos Autolesivos e 

Suicidários na Adolescência – Identificar 
para Ajudar”



Projecto Rua

Promove a reinserção sociofamiliar de crianças em risco, através da intervenção 
comunitária e do desenvolvimento de competências pessoais e sociais:

Centro de 
Desenvolvimento e 
Inclusão Juvenil:
Intervenção com 

crianças em 

contexto de rua

Centro de Apoio 
Comunitário:

Intervenção em 

contexto 

comunitário e 

escolar

Centro de Educação e 
Formação:

Implementação da 

Ação Educar e 

Formar para Inserir



Atividades desenvolvidas com crianças

Jogo “Mala VIP” (Jogo sobre os 
Direitos Humanos, desenvolvido por 

crianças)

Unidade Móvel Lúdico-Pedagógica



Serviço Jurídico

Presta atendimento e esclarecimento jurídico sobre os Direitos da Criança:

★ Divulga a legislação dos Direitos da Criança

★ Presta esclarecimentos e informação jurídica nas várias áreas e 

encaminhamento de situações que reclamam uma resposta a nível 

legal



Guia dos Direitos da Criança (3.ª Ed.)

Documento 
apresentado ao 
Parlamento com 

propostas de 
mudanças 
legislativas

Atividades desenvolvidas com crianças



SOS Criança
Presta apoio psicossocial presencial e através das Linhas SOS Criança.

Linhas SOS Criança

Apoio Psicológico

Linha SOS Criança Linha SOS Criança Desaparecida Linha SOS Família-Adoção

Projeto “Escola Alfaiate”



Publicação “A Criança 
Desaparecida e a Linha 116 000”

Publicação “Aprendizagem @ 
distância”

Atividades desenvolvidas com as 
crianças

Linhas SOS Criança



Consultório Social –
Luz Verde à Criança

Consultório Social para atendimento de situações diagnosticadas, com 
especial incidência nas crianças em situação de risco, com suporte 

interinstitucional no município de Lisboa:

★ Atendimento jurídico

★ Atendimento psicológico

★ Atendimento social



Produz e dissemina estudos e investigação científica.
Gere a Formação Externa e promove a Formação Interna para os colaboradores do IAC.

Relatórios de Investigação

Conhecimento e Formação



Publicação “Os Direitos das 
Crianças Vítimas de 
Exploração Sexual e 

Abuso”

Publicação Interna, 
“Conhecimento em Dia”, 

sobre informação 
científica recente, 
relacionada com a 
intervenção do IAC

Publicação Interna, “Ideias 
a Reter”, sobre as sessões 

de Formação Interna



Promove parcerias a nível nacional e internacional.
Contribui para a adequação das políticas integradas nas áreas da infância e juventude.

Cooperação Nacional e Internacional



Projeto “Radar”, sobre jovens em fuga

Projeto “Primeiros Anos, a Nossa Prioridade”, sobre os primeiros anos de vida da criança



Planear e implementar a estratégia de marketing e comunicação do IAC.

@iacinstitutodeapoioacrianca

@iacinstitutodeapoioacrianca

https://www.youtube.com/user/CEDIIAC

@IACapoioCrianca

Campanhas de angariação de fundos

Marketing e Comunicação



Exposição “Convenção sobre os Direitos da Criança”



“Uma política da infância deve ser obra de toda a comunidade 

com participação ativa e generalizada das pessoas e em 

trabalho coordenado das instituições”

Dr. João dos Santos
1913-1987

Psicanalista
Criador da moderna Saúde Mental Infantil em Portugal

Fundador do IAC


