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SUGESTÕES DE LEITURA…

PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA …
Relação entre a pobreza e o
mau trato: revisão sistemática
da literatura
Filipa Mariana Sousa Gomes
Lisboa. [s.n.], 2019

Assuntos: Maus tratos / Pobreza / Crianças maltratadas / Infância /
Crianças em risco / Teses
Consulte o catálogo

”Serei o que me deres... que seja amor”, foi o lema da campanha da
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens durante o mês de abril, Mês da Prevenção dos MausTratos na Infância. A CNPDPCJ convidava a sociedade em geral para que,
no dia 30 de abril, desse visibilidade à iniciativa colocando um laço azul à
janela, num momento em que Portugal enfrenta a pandemia do novo
coronavírus.
O mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância tem como objetivo alertar
para a prevenção dos maus-tratos a que muitas crianças e jovens ainda são
sujeitos.
O novo modelo de proteção de crianças e jovens em risco, em vigor desde
Janeiro de 2001 (com a publicação da Lei n.º147/99, de 1 de Setembro)
apela à participação ativa da comunidade, numa nova relação de parceria
com o Estado, concretizada nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens
(adiante designadas CPCJ), capaz de estimular as energias locais
potenciadoras de estabelecimento de redes de desenvolvimento social.
A promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das crianças constitui
um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento e progresso das
comunidades, sendo imperioso continuar a adotar medidas para a
prevenção dos maus-tratos
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The state of the world's
children, 2019: growing well in a
changing world: children, food and
nutrition

“A melhor forma de tratar o problema é impedir que aconteça”
de Paulo Sérgio Pinheiro, perito das Nações Unidas
Fonte: CNPDPCJ – Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção
das Crianças e Jovens

UNICEF
New York, UNICEF, 2019

Assuntos: Nutrição / Alimentação / Crianças / Relatórios / Pub
UNICEF / Dados estatísticos
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O Laço Azul
Em 1989, uma mulher norte americana (Bonnie Finney) amarrou uma fita azul na antena
do carro, em homenagem ao seu neto, vítima mortal de maus tratos. Com esse gesto quis
“fazer com que as pessoas se questionassem”. A repercussão desta iniciativa foi de tal
ordem, que abril passou a ser o Mês Internacional da Prevenção dos Maus Tratos na
Infância
Fonte: Ordem dos Enfermeiros

LEGISLAÇÃO …
Convenção sobre os direitos da
criança e protocolos
facultativos
UNICEF

Legislçação Nacional

Direito Internacional
Público

Legislçação

Lisboa. Comité Português para a
UNICEF, 2019
Assuntos: Convenção dos direitos da criança / Convenções da ONU
/ Direitos da criança
Consulte o catálogo

Legislçação Revogada
/ Histórica
Fonte: CNPDPCJ - Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens

COVID – 19 : COMO LIDAR COM…
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Abuso sexual de menores:
análise da prática jurídica
Margarida Isabel Cavaleiro Amaral
Lisboa. [s.n.], 2019

Assuntos: Abuso sexual / Crime contra as pessoas / Direito penal /
Jurisprudência / Crianças / Juventude / Teses
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CCONSULTE AQUI

CONSULTE AQUI
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Fonte: CNPDPCJ - Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL / DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE…
Ação de saúde para Crianças e Jovens em
Risco
Os maus tratos em crianças e jovens dizem respeito
a qualquer ação ou omissão não acidental,
perpetrada pelos pais, cuidadores ou outrem, que
ameace a segurança, dignidade e desenvolvimento biopsicossocial e afetivo da
vítima.

É um conjunto de respostas integradas de cuidados e apoio social para crianças
e jovens em situação de perigo.
Objetivos:
Promover os direitos e proteger as crianças e jovens em perigo através de
respostas vocacionadas para o desenvolvimento pessoal e social da criança e
do jovem num ambiente seguro e familiar que lhes proporcione segurança,
saúde, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral

Fonte: Direção–Geral da Saúde

CONSULTE AQUI

Publicações

Legislação

SAIBA MAIS
Fonte: Instituto da Segurança Social

SAIBA MAIS…
CNPDPCJ

SAIBA MAIS
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SPTF - Sociedade portuguesa de terapia
familiar
ao telefone com as famílias
é um serviço gratuito (aplicam-se os custos de
chamada local) com uma equipa de psicólogos que
são também terapeutas familiares que o/a podem
ajudar.
Fonte: SPTF- Sociedade portuguesa de terapia
familiar

Sinalizar/Comunicar uma Situação de Perigo
A sinalização de uma alegada situação de maus
tratos que possa pôr em risco a vida, a integridade
física ou psíquica de uma criança ou jovem é um
exercício de cidadania e um dever cívico de qualquer
pessoa.
Fonte: CNPDPCJ – Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção
das Crianças e Jovens
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CONSULTE AQUI…
Os maus-tratos infantis são um
problema social que existe em todos
os
países.
O
desenvolvimento
saudável das crianças é interrompido
por maus-tratos, conferindo riscos à
sua saúde física, psicológica e
reprodutiva ao longo de toda a vida.
Prevenir os maus-tratos infantis é
essencial para reduzir as iniquidades
em saúde na Europa e alcançar os
objetivos da Saúde 2020.

O
chefe
da
ONU, António
Guterres,
pediu medidas
para combater
o
“horrível
aumento
global
da
violência
doméstica” dirigida a mulheres e
meninas, em meio à quarentena
imposta
pelos
governos
na
resposta à pandemia da COVID-19

Fonte: WHO – World Health
Organization

Fonte: Nações Unidas Brasil

Conheça as dicas da Sociedade de Pediatria Social para
transformar este período difícil numa oportunidade de
construir relações positivas. Faça com que as crianças
se sintam amadas e seguras!
Fonte: SPP – Sociedade Portuguesa de Pediatria

O

CONSULTE AQUI

Mês
da
Prevenção
dos
Maus
Tratos
na
Infância
celebra-se
todos os anos em abril.
Mensagem
de
Rosário
Farmhouse, Presidente da
CNPDPCJ, às CPCJ, sobre a
campanha do Mês da Prevenção
dos Maus Tratos na Infância
2020.

Covid-19. Pediatras "muito preocupados" lançam
guia para prevenir maus tratos na família ... Risco
de maus-tratos às crianças aumenta durante
confinamento.

Relatório Temático da APAV
Violência Doméstica |
Violência Filioparental 20132018

Relatório Temático da
APAV
Crianças e Jovens Vítimas
de Crime e de Violência |
2013-2018

Council of Europe Strategy
on the Rights of the
Child (2016-2021)

Ending all forms of
violence against children
by 2030: The Council of
Europe’s contribution to
the 2030 Agenda and the
Sustainable Development
Goals (2017)

UNICEF
Global Report 2017
Ending Violence in Chilhood

APAV - Manuais
para a Educação
de Infância dos
Ensinos Básico e
Secundário |
Crianças e Jovens
expostas/os à Violência
Doméstica - Conhecer e
qualificar as respostas na
comunidade

Nova Recomendação do Conselho da Europa aos Estados-membros sobre os Direitos das
Crianças em ambiente digital

APAV – Folha Informativa: Violência Contra
Crianças
As Crianças mais novas são mais vulneráveis à
vitimação por parte dos prestadores de cuidados,
sobretudo por força dos eu desenvolvimento físico e
sociocognitivo
e
da
incapacidade
para
autonomamente identificarem aquilo que lhes está a
acontecer enquanto forma que violência/maltrato e de
procurarem apoio e ajuda
Fonte: APAV – Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima

INSPIRE: Sete estratégias que demonstraram
sucesso na redução da violência contra crianças. São
elas: implementação e aplicação de leis; normas e
valores; ambientes seguros; apoio dos pais e
cuidador; renda e fortalecimento econômico; serviços
de resposta e suporte; e educação e habilidades para
a vida.
Fonte: WHO – World Health Organization

Barómetro APAV | Intercampus #7: Violência
contra Crianças e Jovens
71 das pessoas entrevistadas referiram que os maus tratos
em meio familiar aumentou nos últimos anos.
Fonte: APAV – Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima

Para anular a sua subscrição e para quaisquer pedidos relacionados com esta e-Newsletter envie uma mensagem para gep.biblioteca@gep.mtsss.pt
Gabinete de Estratégia e Planeamento/MTSSS ⚫ Biblioteca: No âmbito da ativação de medidas de prevenção e controlo da infeção por novo Coronavírus (Covid-19), o atendimento presencial na
Biblioteca (Biblioteca, Posto do Investigador e atendimento relacionado com o Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) está temporariamente suspenso
Praça de Londres, nº 2 – 1º andar, 1049-056 Lisboa ⚫ Telef.: 211 155 100 ⚫ E-mail: gep.biblioteca@gep.mtsss.pt

