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A comunicação de  situações que possam colocar 

em risco a vida , a integridade física ou psíquica 

de criança ou jovem  constitui uma obrigação, um 

dever  para qualquer pessoa. 

 

Em  caso  de maus  tratos  infantis  

contactar:  
 Entidades locais com competência em ma-

téria de infância e juventude: serviços de 

saúde, escolas, creches, jardins de infância, 

serviços de ação social; 

 Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 

Parental (CAFAP) de Montemor-o-Novo; 

 Entidades policiais (GNR); 

 Provedor de Justiça; 

 Comissões de Proteção de Crianças e Jo-

vens (CPCJ) ;  

 Autoridades judiciárias (Ministério Público e 

tribunais); 

 Comissão Nacional de Promoção dos dire-

tos e proteção das crianças e jovens 

(CNPDPCJ)   961 23 11 11; 

 Linha da Criança   800 20 66 56;  

 IAC—Linha de Apoio à criança   116 111; 

 APAV—Associação Portuguesa de Apoio à 

Vítima  116 006; 

 Abrigo—Associação Portuguesa de Apoio à 

Criança  21 0  96 85 72. 
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“A prevenção nasce da  

consciencialização solidária… 

a rapidez na intervenção  

é essencial…” 

PROTEGER CRIANÇAS COMPETE A TOD@S 



 

Tipos de maus tratos: 

• Maus tratos físicos—podem ir desde a agres-

são , falta de cuidados ou a recusa da satisfa-

ção das necessidades básicas da criança, 

provocando, efetivamente, doença ou dano 

físico; 

• Maus tratos psicológicos—qualquer comporta-

mento que pode ir desde o ignorar a criança 

ou não aceder às suas necessidades, chamar 

nomes ou humilha-la , rejeitá-la , depreciá-la, 

negar-lhe afeto, ou tudo o que provoque uma 

alteração no seu equilíbrio e harmonia. Pode 

ser  um comportamento constante e repetiti-

vo ou pode ser algo que provoque um efeito a 

longo prazo; 

• Negligência — qualquer falta de cuidado pres-

tado sem que, contudo, seja um comporta-

mento ou atitude consciente. Verifica-se sem-

pre que há ausência de cuidados que levam a 

carências , de ordem material e/ou afetiva, 

fazendo com que os direitos ou necessidades 

psicoafectivas e físicas das crianças sejam 

afetadas; 

• Abuso sexual—corresponde a qualquer  ato 

sexual abusivo praticado contra uma criança . 

Consequências dos maus tratos infantis: 

 Atraso no crescimento; 

 Atraso no desenvolvimento; 

 Dificuldades de relacionamento social (a criança 

isola-se e não quer  brincar com os amigos e 

colegas); 

 Insucesso escolar; 

 Baixa autoestima; 

 Angústia; 

 Ambivalência; 

 Sentimentos de negação (a criança pode pensar 

que as atitudes que têm para com  ela são nor-

mais); 

 Conformismo (a criança isola-se e sofre em si-

lêncio); 

 Sentimentos como o medo, a vergonha, a ira, a 

culpa, etc... 
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Maus tratos infantis 

Maus   tratos   são   considerados todos e 

quaisquer   comportamentos  ou  ações reali-

zados por pais, familiares, educadores ou 

outros  que   provoquem   um dano  físico  ou  

psicológico,   ou  que,  de   algum  modo   vão  

contra   os   direitos   ou    necessidades    da  

criança. 

São comportamentos e atitudes que quando 

exercidos   dificultam o   desenvolvimento 

psicomotor, intelectual, moral  ou afetivo da 

criança. 
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