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Lutar pela proteção das
crianças

Na

A Campanha do Laço Azul começou em 1989, nos
EUA, quando uma avó, Bonnie Finney, amarrou
uma fita azul à antena do seu carro. Todos se perguntavam sobre a razão! A história contada por
Bonnie foi trágica! Ela contou que a sua neta estava a sofrer maus-tratos, por parte da mãe e do namorado, e o seu neto já tinha falecido, também vítima de espancamento brutal!
E porquê azul? Bonnie Finney não queria esquecer
os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos
seus dois netos. O azul, que simboliza a cor das lesões, servir-lhe-ia como um lembrete constante para a sua luta na proteção das crianças contra os
maus-tratos.
Esta campanha expandiu-se e, atualmente, muitos países usam as fitas azuis durante o mês de
abril, em memória daqueles que morreram vítimas
de maus-tratos.
As fitas azuis correspondem a uma iniciativa de
sensibilização, para nos lembrarmos que TODOS
temos a responsabilidade para a…

infância

Apenas o Coração
pode bater.

PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS.

CPCJ Contactos: 961447756, 234840600,
cpcj@cm-estarreja.pt
Morada: Antiga Casa dos Magistrados, Câmara
Municipal de Estarreja
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
9H-12H30/ 13H30-17H
Fontes: Direção Geral de Saúde, CNPDPCJ (Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens)
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OS MAUS-TRATOS
PODEM OCORRER EM
VÁRIOS AMBIENTES,
NOMEADAMENTE
NO CONTEXTO FAMILIAR,
ESCOLAR OU INSTITUCIONAL.

Maus-tratos na infância
Toda a forma de violência, abuso físico ou
mental, descuido ou trato negligente,
exploração, enquanto a criança se encontra
sob custódia dos seus pais, de um tutor ou de
qualquer outra pessoa.

Maus-tratos físicos
Qualquer ação não acidental, isolada ou
repetida, infligida por pais, cuidadores ou
outros com responsabilidade face à criança, a
qual provoque, ou possa vir a provocar, dano
físico.

Sempre que uma criança apresentar indícios de:
ALTERAÇÕES DE HUMOR;

Maus-tratos psicológicos

DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR;
QUEIXAS FÍSICAS NO CORPO (DOR DE CABEÇA,
DOR DE ESTÔMAGO, FADIGA), MARCAS NO CORPO
E NÓDOAS NEGRAS;

O abuso sexual

A sua voz pode salvar vidas!
A DENÚNCIA DE UMA SUSPEITA
DE MAUS TRATOS A UMA
CRIANÇA É UMA ATITUDE
RESPONSÁVEL E UM EXERCÍCIO
DE CIDADANIA PARA
A PROTEGER!
Para além de um dever cívico, a
comunicação destas situações que
ponham em risco a vida, a integridade
física ou psíquica da criança, constitui uma
obrigação para qualquer pessoa (artigo n.º
66º, nº2 Lei de Proteção de Crianças e
Jovens em Perigo).

DESGASTE FÍSICO E PSICOLÓGICO;

É uma das formas mais difícil de identificar,
mas que pode causar problemas graves no
desenvolvimento da criança. Ataques verbais,
insultos, ridicularizar a criança ou inferiorizá-la
e dar-lhe certos castigos.

Acontece quando um adulto ou outra pessoa
mais velha, usa uma criança ou jovem, para se
satisfazer sexualmente.

Basta.
Não se cale!

LESÕES NOS ÓRGÃOS GENITAIS;
DIFICULDADES NO RELACIONAMENTO COM OS
COLEGAS E/OU ADULTOS, ENTRE OUTROS…

A quem denunciar?
GNR (Estarreja/234810690; Avanca/234884235)
CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Estarreja (cpcj@cm-estarreja.pt, 961447756)
SOS Criança (116111)
APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
116006 (Linha de Apoio à Vítima, 9h-19h), GAV de
Coimbra (apav.coimbra@apav.pt, 239 781 545)

