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Vamos dar mais alegria às Crianças.  

 

 

 

 

Em 2019, para assinalar o Dia Mundial da Criança (1 de junho) a AD&C 

dinamizou de 31 de maio a 11 de junho, uma campanha de recolha de roupas, 

brinquedos e produtos de higiene (0 aos 12 anos) a favor do Instituto de Apoio 

à Criança (IAC). 

 

O IAC promove e defende os direitos das crianças.  

 

VISÃO 

O IAC visa que todas as Crianças tenham os seus Direitos garantidos. 

 

MISSÃO 

O IAC pretende contribuir para o Desenvolvimento Integral da Criança na Defesa e Promoção 

dos seus Direitos. 

 

VALORES 

O IAC norteia a sua ação pela ética, transparência, competência, rigor, compromisso e respeito 

pelos Direitos da Criança 

 

OBJETIVOS 

O IAC tem por objetivo principal contribuir para o desenvolvimento integral da Criança, na 

defesa e promoção de todos os seus direitos, sendo a Criança encarada na sua globalidade como 

sujeito de direitos nas diferentes áreas, designadamente na saúde, educação, justiça, segurança 

social ou nos seus tempos livres.  

 

ESTRATÉGIA  

No cumprimento dos seus Estatutos desenvolve múltiplas atividades e programas visando para 

além de dar voz à Criança e obter novas respostas para os problemas da infância, defender os 

seus direitos perante a família, as instituições e a comunidade, realiza programas de informação 

e sensibilização, apoia e colabora em experiências inovadoras e investigações que visem o 

desenvolvimento global das crianças e jovens e a sua interação com o meio envolvente e 

Imagem da Campanha. 



 

promove estudos, seminários, colóquios, ações de formação e outras iniciativas que permitem o 

debate e a reflexão sobre os problemas da infância na sociedade atual. 

 

RECONHECIMENTO PÚBLICO DA AÇÃO DESENVOLVIDA  

Ministério da Segurança Social - Medalha de Honra da Segurança Social, 2015 

Ministério da Saúde - Medalha de Serviços Distintos, 2015 

Assembleia da República - Prémio Direitos Humanos, 2014  

Presidente da  República - Ordem de Mérito, 2008 

Ordem dos Advogados - Prémio dos Direitos Humanos Ângelo d´Almeida Ribeiro, 2005 

 

Saiba mais em http://www.iacrianca.pt  

http://www.iacrianca.pt/

