ESTARREJA 1~30 ABRIL 2021

MÊS DA PREVENÇÃO
DOS MAUS-TRATOS
NA INFÂNCIA
O mês de abril, desde o início do século
XXI, é assinalado como o Mês Internacional
da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância
em muitos países, tendo como simbologia
o laço azul.
A CPCJ de Estarreja, mais uma vez,
associa-se à campanha da Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e
Proteção de Crianças e Jovens, sob o lema
“SEREI O QUE ME DERES… QUE SEJA
AMOR”, com o objetivo de agitar
consciências e envolver todos os parceiros e
a comunidade em geral na prevenção dos
maus-tratos na infância.

SINAIS DE MAUS-TRATOS

ESTARREJA 1~30 ABRIL 2021

~ ALTERAÇÕES DE HUMOR;

MÊS DA PREVENÇÃO
DOS MAUS-TRATOS
NA INFÂNCIA

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

#campanhalacoazul #cpcjestarreja

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

A quem denunciar?
CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Estarreja / 961447756
Email: cpcj.estarreja@cnpdpcj.pt
GNR (Estarreja/ 234810690; Avanca/ 234884235)
Linha Crianças em Perigo (961231111)
Linha 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, 239781545).

Sensibilizar e consciencializar

A cor azul vai
invadir Estarreja…
entre nesta onda
e ajude a prevenir!

serei o que me deres...

CPCJ de Estarreja
Rua das Comunidades (Antiga casa dos Magistrados)
Atendimento presencial: 9h00 - 12h30 | 13h30 - 17H
Atendimento Permanente 961 447 756

GCRPT’CME’2021

que seja

Mostra o teu Laço Azul
A CPCJ de Estarreja desafia toda a
comunidade, instituições e famílias, a criar um
laço azul, com os materiais que disponham, e a
expô-lo na janela ou no exterior das suas casas
ou instituições, durante o mês de abril.

A história do Laço Azul

LUTAR PELA PROTEÇÃO DAS
CRIANÇAS
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.
Os laços azuis correspondem a uma iniciativa de
sensibilização, para nos lembrarmos que TODOS
temos a responsabilidade da… PREVENÇÃO DOS
MAUS-TRATOS!

Junte-se a nós e envie a
fotografia do seu Laco Azul
para: cpcj.estarreja@cnpdpcj.pt e partilhe
nas suas redes sociais

#campanhalacoazul #cpcjestarreja

WEBINARS

Os Maus-Tratos em Debate
28 ABRIL | QUARTA-FEIRA | 10H

“SINAIS DE MAUS-TRATOS NA
INFÂNCIA”
Oradores: Ricardo Mendonça, Médico Interno em
Medicina Legal, do gabinete Médico-Legal de Aveiro
Susana Tavares, Médica Especialista em Medicina Legal,
do gabinete Médico-Legal de Aveiro
Inscrições: https://bit.ly/webinar28abril

Mural da Criança

Os maus-tratos podem ocorrer em vários
ambientes, nomeadamente no contexto familiar,
escolar ou institucional. Quais os sinais a que
devemos estar atentos enquanto profissionais e
cidadãos?

“Serei sempre criança… mas
infância só há uma”

14 MAIO | SEXTA-FEIRA | 18H

Vamos construir o mural da criança sob o mote
“Serei sempre Criança… mas infância só há uma”.
O ditado diz que todos temos uma criança
dentro de nós. Mas a criança que somos aos 30,
40 ou 60 anos estará sempre ligada à infância
que vivemos. Com este mural, pretendemos
alertar para a problemática dos maus tratos na
infância e o impacto destes ao longo do percurso
de vida.

De 1 a 20 de abril, envia-nos uma
foto tua atual e uma foto da tua
infância
email: cpcj.estarreja@cnpdpcj.pt
No dia 26 de abril divulgaremos o mural nas redes
sociais da CPCJ de Estarreja e do PISTA – CLDS 4G

“A PERCEÇÃO DE MAUS-TRATOS
NA INFÂNCIA”
Oradora: Rute Agulhas especialista em Psicologia Clínica
e da Saúde, Psicoterapia e Psicologia da Justiça
Inscrições: https://bit.ly/webinar14maio
Durante o mês de abril, estará ao dispor dos
estarrejenses um breve questionário que pretende
aferir a perceção que a população tem sobre os
“maus-tratos na infância”.
Para que se desconstruam mitos e passemos a
ter uma visão mais atenta, este webinar irá
decorrer com base nos resultados obtidos nos
questionários!

