
Red e construir Juntos 
 

Finalidade 
Promover o trabalho em rede no sentido de potenciar a 

sinergia das ações no combate à exclusão social na área 

da infância/juventude. 

 

Objetivos Gerais 

- Aprofundar e reforçar conhecimentos, a nível nacional e 

internacional, que permitam melhorar a eficácia da 

intervenção. 

- Promover a cooperação interinstitucional a nível 

nacional e internacional. 

- Contribuir para a adequação das medidas de política 

nacional e internacional para a infância e juventude. 

- Contribuir para a otimização de respostas no âmbito das 

crianças desaparecidas e/ou exploradas sexualmente. 

Estrutura da Rede 

Mediação Nacional 
 

IAC – Polo de Coimbra  

IAC – Cooperação Nacional 

e Internacional 

 

Polos distritais 
 
Açores - IAC Açores 
 
Aveiro - Centro Social e Paroquial de Recardães - Águeda  
 
Beja - Cáritas Diocesana de Beja 
 

Braga – Centro Cultural e Social de Santo Adrião 

 
Coimbra - IAC - Polo de Coimbra 
 
Évora - Associação de Amigos da Criança e da Família 
“Chão dos Meninos” 
 
Faro - Centro Assistência Social Lucinda Anino dos Santos – 
CASLAS - Lagos 
 
Leiria - Confraria Nª Senhora da Nazaré 
 
Lisboa - IAC - Projecto Rua  
 

Portalegre - Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa – 

CAFAP 

 
Porto - Agência Piaget para o Desenvolvimento – APDES  
 
Viana do Castelo - Centro Social, Cultural e Recreativo 
das Freguesias de Messegães, Valadares e Sá – CENSO 

Viseu - ARTENAVE Atelier, Associação de Solidariedade – 
Moimenta da Beira 

 

 

 

Atividades desenvolvidas 

 

• Reuniões de Polo 

• Dinamização da Rede Juvenil Crescer Juntos 

• Encontros Temáticos 

• Ateliers 

• Ações de Formação 

• Ações de Sensibilização e Informação 

• Intercâmbios de crianças e jovens e técnicos  

• Encontros/Seminários e reunião anuais da RCJ  

• Edição da Newsletter da RCJ e gestão da página da RCJ 
no Facebook  

• Articulação de respostas com as várias instituições 
parceiras da Rede no âmbito das crianças desaparecidas 
e/ou exploradas sexualmente 
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Um pouco de história… 

A Rede constituiu-se formalmente em 01.07.97 na 

presença do Sr. Secretário de Estado da Inserção Social no 

seminário “Famílias não estruturadas - Metodologias de 

Intervenção” no âmbito da iniciativa europeia para ações e 

estudos em favor da família. 

Gradualmente, foi possível quebrar o isolamento em que 

se encontravam mergulhadas algumas instituições e 

desafiá-las à construção de pontes com outras 

organizações. 

Neste período, iniciou-se a elaboração do roteiro institucional e                       

do Boletim da Rede. 

Em 2004/2005 procedeu-se à revitalização da Rede e 

redefinição dos seus objetivos. 

Assim, foram convidadas outras instituições para aderir à 

Rede no sentido de alargar a sua abrangência e foi lançado 

o desafio de cooperar no desenvolvimento e otimização de 

respostas face à problemática das crianças desaparecidas 

e/ou exploradas sexualmente. 

 

 
 

Contactos 
 

Mediação Nacional 
 

IAC  - Polo de Coimbra 

Largo da Portagem nº39  102 

3000 - 337 Coimbra 

Tel: 239 821 280 

iac-coimbra@iacrianca.pt 

 

IAC - Cooperação 
Nacional e Internacional 

 
Avenida da República, n.º 21  

1050 - 185 Lisboa 

Tel: 217 818 590 

iac-cooperação@iacrianca.pt 
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