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INICIATIVA MÃOS QUE PROTEGEM
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LEITURA DE POEMAS



VÁRIAS ENTIDADES

EXPOSIÇÃO DE LAÇOS AZUIS E 

DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO LAÇO 

AZUL



NUCLISOL JEAN-PIAGET

ELABORAÇÃO DE LAÇOS AZUIS CONTRA 

OS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA



NUCLISOL JEAN-PIAGET

CALENDÁRIO DE AFETOS



PROJETO FAZER A PONTE

TRABALHOS DE SENSIBILIZAÇÃO NA 

ATIVIDADE “VIVER COM GOSTO”



PROJETO FAZER A PONTE

VÍDEO DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA OS 

MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA



CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INFANTIL VÍTOR MANUEL

LAÇO AZUL PELAS MÃOS DA EQUIPA



JUNTA DE FREGUESIA DE 

CAMPOLIDE

DESAFIO NO ÂMBITO DO PROJETO 

SEMEAR O FUTURO E7G



SOLSAL – SERVIÇO DE ATENÇÃO À 

FAMÍLIA

TRABALHOS DE SENSIBILIZAÇÃO



SOLSAL – SERVIÇO DE ATENÇÃO À 

FAMÍLIA

SESSÕES VIRTUAIS COM PAIS, CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES



AJUDA DE MÃE

LAÇO AZUL DA RESIDÊNCIA DE ADULTAS



AJUDA DE MÃE

LAÇO AZUL DA CASA JOÃO PAULO II



JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM

CALENDÁRIO DE ABRIL
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PARTILHA DE MENSAGENS NO FACEBOOK

A Prevenção dos Maus Tratos na Infância constitui-se como 

um desígnio nacional, pelo que não podemos esquecer que:

Quando (re)estabelemos a dignidade e os direitos de uma 

criança, é a humanidade que recuperamos, é a beleza do 

mundo a caminhar diante de nós!

«As mãos que Protegem» são aqui 

a metáfora e o símbolo da 

proteção e do cuidar atento e 

próximo.

Mesmo que à distância, é essencial proporcionar o acesso à escola a todas as crianças.

O conhecimento é fator de progresso, de coesão e felicidade dos povos! É muito importante ler, 

ter acesso a livros, a revistas, a jornais, à educação.

A palavra escrita, ensinou-me a escutar a voz humana, assim como as grandes atitudes imóveis 

das estátuas, me ensinaram a apreciar os gestos. Marguerite Yourcenar.
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Só se cresce verdadeiramente 

em liberdade!

Lembremos neste e em cada dia das nossas vidas que o azul 

das nódoas negras deixa marcas no coração.  Não magoe! O 

mau trato físico e psicológico deixa marcas para a vida.

Trabalhar todos os dias contra a discriminação é um dever de todos!

«deixe o mundo um pouco melhor do que o encontrou»

Baden Powell

Há milhares de crianças a morrer de fome em 

todo o mundo, todos os dias! Todos, Juntos, 

cada um de nós trabalhemos para erradicar a 

fome e garantir a segurança alimentar.

Brinque com o seu filho. Ria com ele. Deixe-o 

também brincar com coisas simples, deixe-o 

descobrir por ele próprio o prazer de estar 

sozinho a brincar com objetos adequados à 

idade, a desenhar, a pintar....
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«Quando o amor está ausente, a nossa vitalidade hiberna... o que nos salva é um 

excesso de amor, uma dádiva que vai para lá de todas as medidas.... é esse assombro 

de amor que nos relança» José Tolentino de Mendonça.

Juntos, em casa, por esta causa maior: a 

saúde das crianças, a saúde de todos nós, 

assegurando e garantindo a sua e nossa 

proteção, bem-estar e desenvolvimento.

Ouvir a criança/ jovem nos assuntos que lhe 

dizem respeito é crucial para assegurar o seu 

bem- estar, a sua segurança, os seus direitos. 

A compreensão ,a escuta ativa, a paciência, o 

humor e a criatividade são excelentes 

estratégias de Prevenção contra os Maus -

tratos. Vamos cumprir!
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Finalizamos este campanha do Mês da Prevenção dos Maus Tratos, neste 

abril de 2020,com um apelo concreto das «Mãos que Protegem»: é 

preciso continuar a estar todos os dias muito atentos a todas as formas de 

Maus -Tratos, sinalizando, ajudando, pedindo apoio.

Este ano os laços não se fazem na rua, 

fazem-se à janela, fazem-se sobretudo 

dentro do coração!

Muito obrigado a todos! Juntos somos mais fortes!
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