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1.1. A Ação

Visão
O Instituto de Apoio à Criança é uma Organização Não Governamental que desenvolve
a sua ação em cooperação com organismos públicos e privados, a nível nacional e
internacional, que visam a concretização dos Direitos da Criança.

Missão
O Instituto de Apoio à Criança pretende contribuir para o Desenvolvimento Integral
da Criança na Defesa e Promoção dos seus Direitos, sendo a Criança encarada na sua
globalidade como sujeito de direitos nas diferentes áreas, designadamente na saúde,
educação, justiça, segurança social ou nos seus tempos livres.

Valores
O Instituto de Apoio à Criança norteia a sua ação pela ética, transparência, competência, rigor, compromisso e respeito pelos Direitos da Criança.

Reconhecimento Público da Ação Desenvolvida
Membro-Honorário da Ordem do Mérito | Presidente da República
Prémio Direitos Humanos | Assembleia da República
Medalha de Serviços Distintos Grau “Ouro” | Ministério da Saúde
Prémio dos Direitos Humanos Ângelo d´Almeida Ribeiro | Ordem dos Advogados

Instituto de Apoio à Criança

Índice
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1.2. Organograma Geral
ASSEMBLEIA
GERAL
CONSELHO
FISCAL
DIREÇÃO
Presidente
Vice-Presidente
Secretário-Geral
Tesoureira
Vogal

Conselho
Consultivo

Entidade Externa

Assessoria

Assessoria Financeira
DFK Consulting

Assessoria jurídica

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ÁREAS TRANSVERSAIS

Cooperação Nacional
e Internacional

Secretariado e Apoio Geral
Setor de Contabilidade
e Tesouraria

Conhecimento
e Formação

Setor de Economato
e Património

Marketing, Comunicação
& Projetos

Setor de Pessoal

SERVIÇOS INTERVENIENTES

ACTIVIDADE
LÚDICA

HUMANIZAÇÃO

Instituto de Apoio à Criança

POLO DE
COIMBRA

PROJECTO
RUA

Índice

SOS
CRIANÇA

SERVIÇO
JURÍDICO
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1.2.1. Organograma | Serviços Administrativos

Direção

Serviços Administrativos

Secretariado
e Apoio Geral

G
 estão administrativa da
documentação

Setor de
Contabilidade
e Tesouraria

Setor de
Economato
e Património

 rocessamento das receiP
tas e pagamento das despesas relacionadas com as
atividades do IAC

Instituto de Apoio à Criança

Índice

G
 estão de bens duradouros, equipamentos administrativos e manutenção
das instalações

Setor de
Pessoal

G
 estão administrativa dos
recursos humanos
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1.2.2. Organograma | Áreas Transversais

Direção

Áreas Transversais

Conhecimento
e Formação

 roduzir, gerir e divulgar conheciP
mento sobre a Criança
Documentação
Estudos e investigação
Desenvolver atividades de for
mação interna e externa e ações
de sensibilização sobre a atividade do IAC

Instituto de Apoio à Criança

Cooperação
Nacional
e Internacional

D
 esenvolver e assegurar uma rede
de contactos com entidades nacionais e internacionais, interessadas
na definição de uma política global
da infância

Índice

Marketing,
Comunicação
& Projetos

D
 efinir e implementar a estratégia
de angariação de fundos e o plano
de comunicação do IAC
Desenvolver e gerir canais de comunicação, colaborando com os
media, redigindo notícias e assegurando uma presença online
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1.2.3. Organograma | Serviços Intervenientes

Direção

Actividade Lúdica
Eixos de Intervenção

Direito
a Brincar

Espaços
Lúdicos

 romoção da atividade lúdica em
P
Portugal
Promoção do Dia Mundial do

Brincar (28 de maio)
Igualdade de género
Encontro Anual

Instituto de Apoio à Criança

Índice

Apoio técnico
Implementação
Acompanhamento/Supervisão
Intervenção em contexto
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Direção
Humanização
dos Serviços de
Atendimento à Criança
Eixos de Intervenção

Educação

Saúde

L iteracia em Saúde
– Intervenção junto de serviços de
saúde
– Material adaptado a todas as
crianças (e.g. cegos, surdos)
Promoção dos Direitos da Criança
na Saúde
– Humanização de Espaços de
acolhimento e atendimento à
criança
– Saúde sexual e reprodutiva

Instituto de Apoio à Criança

Índice

M
 ediação Escolar
– Rede Nacional de GAAF
– Encontro Anual
Intervenção em contexto escolar
– Prevenção Universal
– Prevenção seletiva
– Prevenção indicada
H
 umanização de espaços escolares
Intervenção na denúncia
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Direção

Polo de Coimbra

Eixos de Intervenção

Humanizar

Cooperar

N
 a Comunidade
– Atendimento/encaminhamento
de situações de crianças em perigo/risco e famílias
– Dinamização de ações de formação
Em Meio Escolar
– Mediação Escolar - dinamização da rede GAAF(zona Centro
e Norte)
– Dinamização de ações de formação/sensibilização

O
 peracionalização de Redes
– Dinamização da Rede Construir
Juntos
– Dinamização da Rede Juvenil
Crescer Juntos
Representação Institucional

Instituto de Apoio à Criança

Índice
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Direção
Projecto Rua

“Em Família para Crescer”

Eixos de Intervenção

Nível do
Recuperar

Centro de
Desenvolvimento
e Inclusão Juvenil

Intervenção em contexto de rua
– Adolescentes e jovens em Fuga (família/instituição)
– Giros diurnos e noturnos
– Acompanhamento individual
– Acolhimento em emergência
– Apoio e acompanhamento familiar
– Articulação interinstitucional
Consultório Social Espaço Luz Verde à Criança
– Atendimento Social
Participação e representação
transversal na Área do Marketing,
Comunicação e Projetos

Instituto de Apoio à Criança

Nível da
Prevenção

Centro de Educação
e Formação

Intervenção na área da educação/
formação
Desenvolvimento da Ação “Educar e
Formar para Inserir”
– Jovens em risco e com comportamentos desviantes
– Desenvolvimento de competências
pessoais, sociais, escolares e profissionais
– Apoio e acompanhamento familiar
– Articulação interinstitucional
Capacitação dos técnicos
– Reforço dos conhecimentos teórico/
práticos a interventores sociais
Participação e representação transversal na Área do Conhecimento e
Formação

Índice

Centro de Apoio
Comunitário

Intervenção em contexto
comunitário e escolar
– Ação “Aprender na Rua” em territórios sensíveis
– Desenvolvimento de competências
pessoais e sociais (grupos de crianças e
jovens em risco)
– Prevenção de comportamentos de risco em contexto escolar
– Apoio e acompanhamento familiar
– Intervenção interinstitucional integrada
– Dinamização do projeto
Educa (CON)dado - rede DLBC
– Colaboração no projeto Proinfância Marvila
Participação e representação transversal na Área da Cooperação Nacional e Internacional
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Direção

SOS-Criança

Eixos de Intervenção

Linhas
SOS-Criança

Atendimento
Personalizado

Linha de Apoio à Criança 116 111
– Serviço de apoio às crianças para
exporem os seus problemas, falarem de questões que as afetam
diretamente e pedirem ajuda (telefone, e-mail, chat, WhatsApp)

Atendimento Psicológico
– Faz acompanhamento psicológico
gratuito com o objetivo de restabelecer o equilíbrio psíquico das crianças/jovens que procuram ajuda e/ou
que sejam sinalizadas

 inha da Criança Desaparecida
L
116 000
– Serviço no âmbito do desaparecimento de crianças em articulação
com entidades competentes na investigação e entidades judiciais
– Alerta rapto/Amber alert

Atendimento Social
– Procura potenciar os recursos internos de cada indivíduo ou família.
Este serviço é garantido em articulação com o Projecto Rua

 inha SOS Família-Adoção
L
800 210 555/924 134 760 (WhatsApp)
– Serviço de aconselhamento em
questões de adoção
– Suporte emocional e aconselhamento especializado às crianças e famílias adotivas e a profissionais

Instituto de Apoio à Criança

Atendimento Jurídico
– Presta esclarecimentos jurídicos
e encaminha situações que exijam
uma resposta a nível legal. Este
atendimento é garantido pelo Serviço Jurídico do IAC

Índice

Intervenção
Social Educativa

Projeto “Escola Alfaiate”
– Intervenção social e educativa nas
escolas do ensino básico
– Acompanhamento individualizado
dentro e fora da sala de aula
– Sinalização e/ou encaminhamento
de todas as situações de crianças
em risco/perigo
– Acompanhamento psicológico
dessas crianças em caso de necessidade, nas instalações do SOS-Criança ou entidades que façam o acompanhamento psicológico
– Dinamização de ações de formação e sensibilização em articulação
com as escolas
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Direção

Serviço Jurídico

Eixos de Intervenção

Atendimento
Jurídico

D
 ivulgar a legislação dos Direitos
da Criança
Prestar esclarecimentos e infor
mação jurídica nas várias áreas
e encaminhamento de situações
que reclamam uma resposta a nível legal
Recolher e tratar a legislação relativa à infância
Atualizar a publicação “Guia dos
Direitos da Criança” (2009)

Instituto de Apoio à Criança

Índice

Assessoria
jurídica

P
 restar assessoria jurídica à Direção do IAC, bem como a todos os
serviços da instituição, garantindo
a segurança jurídica dos atos e decisões tomadas, nomeadamente,
no que diz respeito ao cumprimento da lei, análise e redação
de contratos e ainda orientação
jurídica, aconselhando a melhor
opção jurídica, tendo em conta os
interesses do IAC, emitindo pareceres
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2.
O IAC
em números 2020
Instituto de Apoio à Criança

Índice
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2.1. Grupo-alvo

18853

39.003

20150

Beneficiários
Beneficiários Diretos
Beneficiários Indiretos
(Crianças/Jovens)

20.150

Beneficiários Diretos

Crianças/Jovens e Famílias

Interventores Sociais

10000
9000

10000
9814

9472

9000

8000

8000

7000

7000

6000

6000

5000

5000

4000

4000

3000

3000

2000

2000

1000

1000

864

0
Crianças/Jovens

0

Famílias

Interventores Sociais

Sistemático

Tipo de
Acompanhamento

Instituto de Apoio à Criança

Pontual

Índice
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2.2. Apelos em 2020
Serviço Jurídico: N.º de casos por problemática

SOS-Criança: N.º de apelos

528
2.268
Instituto de Apoio à Criança

Casos acompanhados
pelo Serviço Jurídico
Apelos recebidos
pelo SOS-Criança
Índice

Total
acompanhados
18 de
O crianças/jovens
IAC em números
2020

556
Total de crianças/jovens acompanhados

556

2.3. Acompanhamento
Crianças/jovens acompanhados
pelo Projecto Rua

Total de crianças/jovens acompanhados

556

556

GÉNERO
248

GÉNERO
248

308

Feminino

308

Feminino

Masculino

Masculino

GÉNERO
248

308

Feminino

Masculino

Problemáticas mais relevantes

Problemáticas mais relevantes

Problemáticas mais relevantes

Instituto de Apoio à Criança

Índice
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Famílias acompanhadas
pelo Projecto Rua

210

Total de famílias acompanhadas 210

Tipologias mais relevantes

Tipologias mais relevantes

Acompanhamento
psicossocial

Principais diligências efetuadas com as famílias
Acompanhamento psicossocial
Encaminhamento para serviços/entidades
Principais
Visitas domiciliárias
Encaminhamento
diligências
Integração das famílias em encontros formativos
(formação
para serviços/entidades
efetuadas
com
parental)
as famílias
Reuniões familiares/parceiros
Contatos (telefónicos, email, plataformas digitais)

Reuniões
familiares/parceiros

Contactos
(telefónicos, e-mail,
plataformas digitais)

Visitas
domiciliárias

Instituto de Apoio à Criança

Integração das famílias
em encontros formativos
(formação parental)

Índice
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2.4. Capacitação de Profissionais
 

  




19%

Crianças
Famílias

 


Profissionais
1%

    
80%

Avaliação geral das ações promovidas pelo IAC





Avaliação dos participantes

18

Participações
Instituto de Apoio à Criança






como palestrante/orador
em iniciativas de outras entidades

Índice
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2.5. Intervenção – Distribuição Geográfica

LEGENDA
 ções de Formação e Sensibilização
A
realizadas pelo IAC
 articipação como palestrante/
P
orador em iniciativas de outras entidade
S upervisão técnica/Dinamização
da rede de GAAF
Dinamização da Rede Construir Juntos
Intervenção em espaços de brincar
interiores e exteriores

Instituto de Apoio à Criança

Índice
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2.6. Parcerias

Instituto de Apoio à Criança

AÇÃO SOCIAL /
/ SOLIDARIEDADE

145

EDUCAÇÃO

70

SAÚDE

14

JUSTIÇA

9

ORGANISMOS
INTERNACIONAIS

24

OUTROS PARCEIROS

20

Índice
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2.7. Sensibilização da Sociedade Civil
artigos / reportagens
nos media

137

Brincar
10

Outros
7

Abuso Sexual /
Pornografia
2

Programa "Estou aqui"
10

Escola / Mediação Escolar
10
Estatuto de vítima crianças expostas à
violência doméstica
14

Crianças Desaparecidas
5
Violência
4

Crianças em risco
13

Linha SOS-Criança
27

Institucionalização
Crianças e Jovens
14

Crianças e Jovens em
Isolamento Social
10

Adoção
2

Confinamento
6

Ansiedade
3

Aumento da presença


Mais de

1.200.000






Pessoas alcançadas
nas redes sociais



 




 

Instituto de Apoio à Criança



Índice
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2.8. Tendências
N.º de Crianças/jovens acompanhados
pelo Projecto Rua (1989/2020)

Nº de crianças/ jovens acompanhadas pelo Projecto Rua (1989/2019)
2500

2287
1949

2000

N.º de crianças

Nºde crianças

1836

1485

1385

1514

1736

1544

1500

1000

758

835

2000

2001

925

610
300

500
162

Ano

0
1989

1994

1ª fase

3ª fase

2010

2014

4ª fase

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ano

Fase atual

610

600

N.º de crianças

2ª fase

2009

N.º de Crianças/Jovens acompanhados
pelo Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil (CDIJ)
Nº de Jovens AcompanhadosCrianças/Jovens acompanhados pela Equipa da Comunidade de Fuga

700

Nº de crianças

1995

500
400
300
200

162

96

74

100

43

67

2000

2001

63

50

65

90

75

52

85

50

Ano

0
1989

1994
1ª fase

1995
2ª fase

3ª fase

2009

2010
4ª fase

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fase atual

17.326

Crianças/Jovens acompanhados
pelo Projecto Rua

1.582

Crianças/Jovens acompanhados
pela Equipa do CDIJ

Instituto de Apoio à Criança

Índice

2020

Ano
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Apelos feitos à Linha SOS-Criança
2020

1799

2019

203 266

1318

315

2018

2649

2017

297

1841

2016

166
2392

2015

122

1857

2014

2681

2013

2358

2012

2760

2011

2864

2010

2982

2009

3609

2008

3307

2007

3728

2006

4177

2005

Ano

4379

2004

5125

2003

3307

2002

3085

2001

2947

2000

3007

1999

3692

1998

3561

1997

3614

1996

3370

1995

3051

1994

3062

1993

2634

1992

3523

1991

1672

1990

1748

1989

2056
0

1000

2000

3000

N.º de Apelos

95.524
Instituto de Apoio à Criança

4000
Atendimento Telefónico

5000
Chat

6000
Whatsapp

Total de Apelos entre
1989-2020
Índice

3.
Projetos
Instituto de Apoio à Criança

Índice
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3.1. Projetos | A gir pela Criança
“Projecto Rua - Inclusão

em Movimento”;
“SOS-Criança - Atendimento Psicológico”

DESCRIÇÃO
Este projeto surge no âmbito de uma candidatura ao Fundo de Socorro Social do
Instituto da Segurança Social e engloba a intervenção de dois setores do IAC,
nomeadamente o Projecto Rua e o SOS-Criança.
O Projeto Inclusão em Movimento está a ser desenvolvido em 3 territórios:
um diz respeito à intervenção realizada em contexto de rua (concelho de Lisboa)
e os outros dois na zona oriental de Lisboa (B.º Dr. Alfredo Bensaúde e B.º do Condado).
O Projeto “Atendimento Psicológico” engloba uma vertente psicossocial, através da qual se pretende promover a saúde mental das crianças para que possam beneficiar de bem-estar, de equilíbrio psicológico e
social. Com a intervenção psicossocial pretendemos que
as crianças tenham uma imagem valorizada de si mesmas e que construam
relações familiares e entre pares, mais coesas.
Área de Intervenção | Saúde e Social
Público-Alvo
Crianças e adolescentes que se encontram em contexto de e na rua, na cidade de Lisboa, escolhendo
zonas de risco que os podem conduzir a várias situações de perigo. São, ainda, alvo deste projeto as
crianças e adolescentes que se encontram na rua em contexto comunitário a descoberto de respostas
institucionais. Este projeto visa também abranger todos que sintam necessidade de restabelecer o seu
equilíbrio psíquico e/ou que sejam sinalizados para uma avaliação psicológica e/ou acompanhamento psicológico. Dirige-se, também, a apoiar psicologicamente familiares de crianças/jovens sinalizados
como desaparecidos.
Objetivos Gerais
Projecto Rua – “Ao Encontro da Inclusão”
- Intervir em situações de emergência face a crianças, adolescentes e jovens desaparecidos e/ou explorados sexualmente com especial incidência sobre os que se encontram em fuga;
- Intervir, através da ação “Aprender na Rua”, na prevenção e reparação de situações de risco de crianças a descoberto de respostas institucionais e/ou em complementaridade com os recursos existentes.
SOS-Criança – “Atendimento psicológico”
- Acompanhar, do ponto de vista psicológico, as crianças e os jovens dos bairros/territórios periféricos de
Lisboa, complementando a intervenção e o trabalho de que estão a ser alvo no âmbito do Projecto Rua;
- Alargar a ação, devido à múltipla procura, por parte da sociedade, nomeadamente, jovens e famílias.

Instituto de Apoio à Criança

Índice

28 O IAC em números 2020

Dinamizadores do projeto | Projecto Rua e SOS-Criança
Grau de participação do IAC

Entidade Promotora X

Âmbito | Nacional
Identificação de Parcerias Externas
Instituto da Segurança Social
Articulação entre serviços intervenientes e áreas transversais
Área da Cooperação Nacional e Internacional; Serviço Jurídico
Período de Execução
Julho de 2019 a Junho 2020

Instituto de Apoio à Criança

Índice

Entidade Parceira
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3.2. Projetos | A mbiente e Vida Saudável
– Da Horta para a Cozinha!

DESCRIÇÃO
É sobejamente conhecido que os primeiros anos de vida constituem um período de excelência para a
educação alimentar, na medida em que as crianças e os jovens são bastante permeáveis a novas aprendizagens e ainda estão a formar os seus comportamentos, pelo que a sua modelação é bastante mais fácil do
que o que acontece em idades posteriores. Acresce, também, que é cada vez mais enaltecido o papel da
alimentação em idades precoces na programação do binómio saúde/doença na idade adulta.
Iniciar a educação para a sustentabilidade alimentar na infância é uma aposta de sucesso. Promover junto
das crianças uma alimentação mais rica em alimentos de origem vegetal, eventualmente colocando em prática o hábito de algumas refeições semanais não conterem carne ou peixe, poderá ser uma medida eficaz
na redução da pegada ecológica. Outra medida passará pela valorização dos alimentos, sensibilizando as
crianças para reduzirem todo o tipo de desperdício alimentar. Iniciativas como o cultivo de alimentos em
casa ou na escola ajudarão nessa valorização. Numa altura em que os alimentos, especialmente os frutos
e os produtos hortícolas, estão disponíveis nos locais de venda durante todo o ano, não é fácil para as
crianças aprenderem qual é a época dos alimentos. Assim, a promoção do consumo de produtos sazonais
e, de preferência, locais também são medidas eficazes em sustentabilidade alimentar.
Área de Intervenção | Educação e Saúde
Público-Alvo
Crianças e jovens, acolhidos, com medidas de promoção e proteção, do Centro de Acolhimento Residencial, Casa de Formação Cristã Rainha Santa, em Coimbra.
Objetivos Gerais
- Sensibilizar para a alimentação sustentável;
- Fomentar hábitos/estilos de vida saudáveis;
- Informar e sensibilizar crianças e jovens sobre a importância de uma alimentação variada e de uma
nutrição adequada à sua faixa etária;
- Fazer escolhas saudáveis numa boa relação qualidade/preço, combatendo o desperdício alimentar;
- Promover a saúde ao longo da vida, prevenindo doenças associadas a erros alimentares;
- Sensibilizar para o consumo de alimentos em natureza, ou minimamente processados, com menos
invólucros e que são frequentemente mais saudáveis e mais sustentáveis;
- Apostar na sazonalidade dos produtos que não deverá ser sinónimo de monotonia alimentar.
Dinamizador do projeto | Polo de Coimbra

Instituto de Apoio à Criança

Índice
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Grau de participação do IAC

Entidade Promotora X

Âmbito | Nacional
Identificação de Parcerias Externas
Grupo Auchan; Rede Construir Juntos
Articulação entre serviços intervenientes e áreas transversais
Área do Marketing, Comunicação e Projetos
Período de Execução
Janeiro 2020 a Agosto 2021
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3.3. Projetos | C onscious Parent Academy

– Replacement parent urgently needed!

DESCRIÇÃO
Por vários motivos, algumas crianças não podem viver com os seus pais e são cuidadas
por outros adultos que não a sua família biológica e são encaminhadas para famílias de acolhimento,
visando a sua integração em meio familiar e a prestação de cuidados adequados às suas necessidades e
bem-estar, construir uma relação afetiva e a educação necessária ao seu desenvolvimento integral.
A tarefa e a responsabilidade dos cuidadores é uma questão ampla e complexa, requerendo apoio legal,
social, emocional e educacional.
Área de Intervenção | Social
Público-Alvo
Profissionais – técnicos que apoiam as famílias de acolhimento, psicólogos, assistentes sociais, assistentes familiares e terapeutas.
Cuidadores – famílias de acolhimento e pessoas que efetivamente prestam os cuidados.
Objetivos Gerais
- Formação para a equipa técnica que coordena o acolhimento familiar;
- Formação para as famílias de acolhimento e outros cuidadores;
- desenvolvimento de um Guia para os profissionais;
- desenvolvimento de materiais que promovam o acolhimento familiar;
- criação de grupos de suporte e de um pacote de formação sobre o acolhimento.
Dinamizadores do projeto | Á
 rea da Cooperação Nacional e Internacional
Área do Conhecimento e Formação
Grau de participação do IAC

Entidade Promotora

Entidade Parceira X

Âmbito | Internacional (Europeu)
Identificação de Parcerias Externas
Smart Foundation (Coordenação), Polónia; eMundus, Lituânia; Instituto de Apoio à Criança, Lisboa;
MOPS, Polónia; VšĮ Mano šeimos akademija, Lituânia
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Articulação entre serviços intervenientes e áreas transversais
Área do Marketing, Comunicação e Projetos; Projecto Rua; Polo Coimbra (Rede Construir Juntos)
Período de Execução
Outubro 2020 a junho 2023 (3 anos)
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3.4. Projetos | Justice Youthopia
DESCRIÇÃO
Trata-se de um projeto europeu apoiado pela Comissão Europeia
no âmbito da Justiça Amiga das Crianças.
Área de Intervenção | Justiça
Público-Alvo
Crianças envolvidas no projeto, juristas (Advogados, Magistrados Judiciais e do Ministério Público) e
outros técnicos do sistema de justiça.
Objetivos Gerais
- Implementação de um gabinete piloto de apoio à criança, de natureza jurídico-social, num tribunal de
família e menores;
- Criação de um kit com informação sobre os direitos da criança, a ser desenvolvido com a ajuda de
crianças;
- Realização de uma conferência nacional sobre o tema da participação da criança.
Dinamizador do projeto | Serviço Jurídico
Grau de participação do IAC

Entidade Promotora

Entidade Parceira X

Âmbito | Nacional e Europeu
Identificação de Parcerias Externas
Save the Children (Itália); La Merced Migraciones Fundacion (Espanha); Save the Children (Roménia)
Articulação entre serviços intervenientes e áreas transversais
Cooperação Nacional e Internacional; Actividade Lúdica e Humanização; Projecto Rua e SOS-Criança
Período de Execução
Janeiro de 2020 a Dezembro de 2021
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3.5. Projetos | Luz Verde à Criança
DESCRIÇÃO
O Projeto Luz Verde à Criança surge da necessidade de uma intervenção concertada
ao nível do município que cumprisse com o preconizado na Convenção sobre os Direitos da Criança.
O Instituto de Apoio à Criança propôs-se cumprir um conjunto de ações que reúnem recursos
e potencialidades dos diferentes agentes intervenientes e que colmatam algumas lacunas identificadas
em domínios como a educação, a saúde, a justiça, os serviços sociais e os espaços públicos.
O Projeto Luz Verde à Criança tem como objetivo geral “Promover o respeito e a defesa dos Direitos da
Criança, com especial enfoque nas que estão em situação de vulnerabilidade ou perigo,
numa lógica de participação ativa, estimulando parcerias e a intervenção em rede
no município de Lisboa”.
Área de Intervenção | Educação, Social, Jurídico e Saúde
Público-Alvo
Crianças e famílias residentes na cidade de Lisboa; profissionais de educação e de saúde de instituições
do Município.
Objetivos Gerais
Eixo - Sociedade em geral
- Sensibilizar para a importância dos Direitos da Criança e do seu pleno desenvolvimento, no Município de Lisboa;
- Apoiar o Município de Lisboa na divulgação de boas práticas, na disponibilização de suporte direto
técnico e materiais de apoio ao trabalho direto com as crianças e na dinamização de eventos e iniciativas que fomentem a participação de crianças e jovens em todo o processo.
Eixo - Interventores sociais
- Desenvolver ações de sensibilização/formação subordinadas ao tema dos direitos das crianças que previnam e alertem para situações de risco e vulnerabilidade em crianças e jovens no Município de Lisboa;
- Sensibilizar instituições e serviços para a importância da humanização do atendimento à criança,
promovendo a reflexão sobre “ambientes amigos das crianças”.
Eixo - Criança/Jovem/Família/Comunidade
- Dinamizar programas específicos de intervenção educativa - formal e não-formal -, adaptados às necessidades das crianças, nomeadamente, “Escola Alfaiate”, “Aprender na Rua” e “Educar e Formar para Inserir”;
- Dinamizar redes interinstitucionais para estimular as relações da criança com a escola, a família, as
instituições e a comunidade em geral, de forma a intervir precocemente nas situações de desigualdade que prejudicam o bom aproveitamento das crianças;
Instituto de Apoio à Criança
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- Organizar e manter em atividade equipas multidisciplinares de trabalho com crianças em risco e
em situação de pobreza, respetivas famílias e comunidade envolvente, do Município de Lisboa, garantindo a articulação com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa e o apoio na
implementação de medidas de promoção e proteção;
- Promover ações de educação para a participação e voluntariado, dirigidos às crianças e jovens do
Município de Lisboa, nomeadamente através da Rede Juvenil “Crescer Juntos”.
Eixo - Espaço Luz Verde à Criança
- Dinamizar um consultório social para o atendimento psicológico, social e jurídico de situações diagnosticadas, com especial incidência nas crianças e jovens em situação de risco, com suporte numa
rede interinstitucional no município de Lisboa;
- Avaliar e intervir ou encaminhar todas as situações de crianças, jovens e famílias identificadas/ sinalizadas ao IAC.
Dinamizadores do projeto | T
 odas as áreas
de Coimbra
Grau de participação do IAC

transversais e serviços intervenientes exceto

Entidade Promotora X

Polo

Entidade Parceira

Âmbito | Nacional (cidade de Lisboa)
Identificação de Parcerias Externas
Câmara Municipal de Lisboa
Articulação entre serviços intervenientes e áreas transversais
Cooperação Nacional e Internacional; Conhecimento e Formação; Marketing, Comunicação e Projetos;
Actividade Lúdica; Humanização dos Serviços de Atendimento à Criança; Projecto Rua; Serviço Jurídico
e SOS-Criança
Período de Execução
Julho de 2020 a Julho de 2021 (2.º ano de um projeto de continuidade)
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3.6. Projetos | RADAR
DESCRIÇÃO
O projeto RADAR visa sensibilizar a sociedade, nomeadamente os interventores sociais para uma melhor
compreensão sobre o fenómeno das fugas de casa ou de instituição de acolhimento, nomeadamente
promovendo a mudança de paradigma face à fuga, sendo esta entendida, não como problema
comportamental, mas sim um comportamento consequente de experiências adversas vividas na infância.
Pretende ainda a recolha de dados junto das linhas de apoio a crianças e a identificação de boas práticas
no âmbito da prevenção e na proteção de crianças com episódios de fuga.
Área de Intervenção | Social
Público-Alvo
Adolescentes e jovens que efetuaram fugas de casa ou instituição; profissionais que trabalham com
crianças em situação de risco.
Objetivos Gerais
No âmbito da Pesquisa
- Compreender as experiências adversas da infância que levam as crianças e os adolescentes a fugir;
- Recolher dados de linhas diretas de apoio a crianças de pelo menos 20 países da EU;
- Explorar de que forma os sistemas de proteção podem apoiar a criança;
- Mapear profissionais e stakeholders relevantes nos diferentes Estados Membros para participação
em ações de capacitação;
- Identificar boas práticas para a prevenção, apoio e proteção de crianças que fogem.
No âmbito da Formação
- Desenvolver ferramentas de trabalho para profissionais que os ajudem a melhor compreender este
fenómeno;
- Organizar ações de formação para profissionais;
- Promover a transferibilidade de boas práticas.
No âmbito de Advocacy e Participação
- Organizar campanhas de sensibilização;
- Desenvolver um curso online para divulgação das ações;
- Apresentar Recomendações junto de órgãos estratégicos;
- Promover encontros entre as crianças e os decisores para assegurar e promover o Direito de Participação.
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Dinamizador do projeto | Área da Cooperação Nacional e Internacional
Grau de participação do IAC

Entidade Promotora

Entidade Parceira X

Âmbito | Internacional (Europeu)
Identificação de Parcerias Externas
Missing Children Europe (entidade promotora); Liège Université; Child Focus; Child Helpline International; Fundacja ITAKA (Polónia); The Smile of the Child (Grécia)
Articulação entre serviços intervenientes e áreas transversais
SOS-Criança; Projecto Rua (CDIJ) e Marketing, Comunicação e Projetos.
Período de Execução
Abril de 2020 e tem a duração de 2 anos
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