A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Barcelos associou-se ao Mês da
Prevenção dos Maus-tratos na infância.
Fundamento desta adesão:
• As crianças são o futuro da humanidade e como tal, são vitais para a
prosperidade e qualidade de vida, por isso devemos trata-las como o nosso
bem maus precioso;
• Todas as crianças merece, ter uma casa onde se sintam acolhidas e seguras.
• Porque todas as crianças tem o direito à sua identidade, a ser amada, a ter uma
família, a aceder a cuidados de saúde, à formação escolar e humana;
• E porque a negligencia e o mau trato em crianças é uma responsabilidade da
comunidade e que afecta o presente e o futuro da criança e da comunidade.
Apelo
A CPCJ Barcelos apela a todos os cidadãos, comunidade, grupos, serviços de saúde,
líderes eleitos e empresas que reforcem a sua participação no esforço de ajudar as
famílias, estando desta forma a prevenir o Mau-trato e fortalecendo as comunidades
onde vivem.
Barcelos, 1 de Abril de 2014

História do Laço Azul (Blue Ribbon)
A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se em 1989, na Virgínia, E.U.A.
quando uma avó, Bonnie W. Finney, amarrou uma fita azul à antena do seu carro
“para fazer com que as pessoas se questionassem”.
A história que Bonnie Finney contou aos elementos da comunidade que se revelaram
“curiosos” foi trágica e sobre os maus-tratos à sua neta, os quais já tinham morto o seu
neto de forma brutal. E porquê azul? Porque apesar do azul ser uma cor bonita,
Bonnie Finney não queria esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos
seus dois netos. O azul servir-lhe-ia como um lembrete constante para a sua luta na
protecção das crianças contra os maus-tratos.
A CPCJ—Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Barcelos pretende dar
continuidade à história desta avó.
Pretende-se demonstrar como o efeito da preocupação de um
único cidadão pode ter no despertar das consciências do
público em geral relativamente aos maus-tratos contra as
crianças, na sua prevenção e na promoção e protecção dos
seus direitos.

Alerte a comunidade onde está inserido, chame a atenção, sensibilize a sua
comunidade para a defesa das crianças contra os maus tratos!
Hoje são as crianças dos outros, amanhã podem ser as suas...

“A melhor maneira de
remediar é prevenir”
O que é?
• O Mau trato é todo e qualquer tipo de violência exercido contra uma criança ou
jovem.
Porque temos necessidade de intervir prevenindo?
• Porque são os direitos fundamentais da criança que estão a ser violados;
• Porque é uma responsabilidade e um dever da sociedade no seu conjunto;
• Porque é uma responsabilidade de todos nós, adultos.
Para Quê que intervimos prevenindo?
• Para se criarem condições para a realização plena de cada projeto de vida;
• Para se promover e contribuir para uma saúde comunitária, familiar e
individual;
• Para se promover uma Política Social Integrada de Apoios à Família;

• Para se promover uma sociedade mais justa e inclusa para os mais vulneráveis.
Onde intervir?
• No Indivíduo, na Família e na Comunidade.

