
Projectos do IAC: 

 

Quanto aos projectos delimitados para serem realizados pelo IAC, estes são 

vários e tem como principio básico conseguir cumprir os objectivos da supra referida 

instituição. Segue-se uma lista com o seu nome e breve descrição. 

 

Actividade Lúdica: Tem como objectivo promover e defender o direito de 

brincar; informar e sensibilizar técnicos acerca da importância da actividade lúdica para 

o desenvolvimento da criança, incentivar a criação de novos espaços lúdicos, manter 

actualizado o acervo documental lúdico e bibliográfico de suporte as acções a 

desenvolver, apoio a iniciativas oficiais e particulares, nacionais e estrangeiras. 

 

Formação: Tem como objectivo promover espaços de dialogo e reflexão, para 

um melhor conhecimento da criança por parte de pais, professores, técnicos entre outros 

e que sirvam também para estimular a reflexão de experiências enriquecedoras que 

permitam uma melhor adequação da atitude face à criança e promoção dos seus direitos; 

 

Relações Externas: Manter e desenvolver contactos com entidades, nacionais e 

estrangeiras, preocupadas coma definição de uma politica global de protecção de apoio 

à criança. 

 

Centro de Apoio Jurídico: Tem como objectivo divulgar a legislação relativa 

aos Direitos da Criança, prestar esclarecimentos jurídicos, encaminhar situações que 

reclamem resposta legal, elaborar opiniões jurídicas e recolher e tratar toda a legislação 

relativa à infância. 

 

Humanização das Instituições de Acolhimento de Crianças: Intervêm em 

instituições de acolhimento de crianças, promovendo condições facilitadoras para o seu 

desenvolvimento, promoção e desenvolvimento de projectos em estruturas de 

atendimento de crianças. 

 



Centro de Estudos e Documentação: Recolha, tratamento e difusão de 

documentação relativa à criança. Desenvolvimento de estudos subordinados a temática 

da infância, produção de publicações, actualização do site do IAC. 

 

Humanização dos Serviços de Atendimento à Criança: Tem como objectivo a 

sensibilização para a defesa, promoção e divulgação dos direitos da criança, 

favorecendo a mudança de atitudes e condutas, identificação e reflexão sobre os factores 

que condicionam a humanização dos serviços de atendimento, divulgando os resultados 

desta reflexão; promoção e desenvolvimento de projectos em estruturas de atendimento 

a crianças. 

 

SOS Criança: Serviço telefónico, postal e personalizado, de informação, 

orientação, apoio, encaminhamento de situações de crianças em risco, maltratadas ou 

negligenciadas, contribuindo para a prevenção e despiste dessas situações. 

No Âmbito deste projecto esta inserido o projecto de Mediação Escolar, sendo 

esta também uma forma de atendimento a criança dentro do espaço escolar através dos 

GAAF. 

 

“Solidariedade e Vida”- Projecto de Voluntariado: Dinamização de 

voluntários, proporcionando-lhe capacidade de intervenção na resposta a crianças em 

risco. 

 

Orientação de Estágios: Observação, acompanhamento e intervenção social, 

psicológica e pedagógica na área da infância, sensibilizando os futuros profissionais 

para a eficácia de novas formas de intervenção. 

 

Acções de Ligação à comunidade: Tem como objectivo incentivar a mudança 

de atitudes e condutas institucionais, promovendo e coordenando as acções de varias 

instituições; divulgação junto da comunidade das acções desenvolvidas pelo IAC. 

 

Publicações Actividade Editorial: Publicação e difusão do boletim do IAC, das 

actividades da instituição e de temáticas relativas à problemática da criança. 

 

 



Projecto de Rua – “Em Família para crescer”: Tem como objectivos: 

contribuir para a mudança de atitudes e comportamentos das crianças e jovens que 

vivem na rua, transmitindo valores e quadros de referência e apoiando a delineação do 

respectivo projecto de vida, actuar para a prevenção de crianças e jovens em perigo com 

vista à sua reinserção na família, comunidade ou residência e na sociedade, através da 

educação e formação, revalorizar a sociedade para a mudança de mentalidades, atitudes 

e politicas sobre a problemática da criança e jovem em perigo, intervenção em contexto 

comunitário em parceria com outras instituições. 

 

Atendimento e Encaminhamento: Atendimento e encaminhamento a famílias, 

técnicos e outros, pessoas que procuram aconselhamento ou orientação, tendo em vista a 

resolução de situações problemáticas. Colaboração com serviços de apoio à criança 

vitimas de maus-tratos já existentes.  

   


