SOS-Criança

Instituto de Apoio à Criança

116 111

*

* gratuito
2.ª f. a 6.ª f. das 9h. às 21h.
www.iacrianca.pt

soscrianca@iacrianca.pt

COMO PODES CONTACTAR O
SOS-CRIANÇA ?
Caso necessites de alguma informação, proteção ou conversar poderás
contactar este serviço através do
número de telefone 116 111 ou chat.
Atenção: Em caso de estares perdida/o, em fuga, ou desaparecida/o ou
ainda se fores raptada/o, liga 116 000
(24h/dia)**.
semana e feriados, as chamadas
são reencaminhadas para a Polícia
judiciária.
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O IAC é apoiado pelo Ministério da Administração Interna, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, Ministério da Educação e Ciência e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude.
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SOS-Criança

Instituto de Apoio à Criança

Não esperes que
o pior aconteça !
Liga para o
SOS-Criança !

* gratuito
2.ª f. a 6.ª f. das 9h. às 21h.
A linha telefónica SOS-Criança criada
em 1988 pelo Instituto de Apoio à
Criança serve para ajudar Crianças e
Adolescentes;
Uma equipa técnica especializada nos
problemas que afetam os mais novos
aguarda o teu telefonema para o n.º 116 111
ou email “soscrianca@iacrianca.pt“ ou Chat.
Muitas crianças e jovens que telefonam
têm problemas com: familiares e colegas;
a escola, nomeadamente ao nível do
comportamento; a violência no espaço
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escolar / bullying; os maus-tratos, abusos
e negligência; a sua autoestima; a sexualidade e/ou violência no namoro; a
alimentação, anorexia, bulimia; separação / divórcio dos pais.
Os adultos e familiares se têm assuntos
relacionados com crianças também
podem contactar.
Para estes ou outros assuntos
liguem 116 111, chamada gratuita e
confidencial.
Horário: 2.ª f. a 6.ª f das 9h às 21h.
Email: soscrianca@iacrianca.pt
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