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Instituto de Apoio à Criança 

Tipo Intituição Particular de Solidariedade Social

Âmbito 
Geográfico   Nacional

Campo de Acção Defesa e Promoção dos Direitos da Criança

Objectivos Contribuir para o desenvolvimento integral da criança, na defesa e promoção dos seus 
direitos

Que Apoio 
Precisa? Donativos, sendo que estes permitem usufruir de descontos especiais no IRS e IRC

Direcção Manuela Ramalho Eanes

Morada

Sede 

Largo da Memória, nº 14/ 1349-045 Lisboa 

Núcleos 

Rua Machado de Castro, nº 38 ? 1º / 3000 ? 320 Coimbra  

Rua de Melo 27/ 9500-091 Ponta Delgada  

Telefone
21 362 47 55 (Lisboa) 
23 983 75 33 (Coimbra) 
29 630 13 60 (Açores) 

Correio 
Electrónico iacsede@mail.telepac.pt

Página na Net www.iacrianca.pt

Caracterização 
da Organização

As crianças dos zero aos 18 anos são os principais utentes do Instituto de Apoio à Criança 
(IAC). Criado em 1983 em Lisboa, o instituto tem lutado pela defesa e promoção do direito 
das crianças à saúde, educação, segurança social e tempos livres.   
?A defesa do direito de brincar é muito importante para as crianças?, constata Paula 
Duarte, coordenadora do núcleo do IAC de Coimbra. A funcionar desde 1992, este núcleo 
constitui uma amostra do trabalho desenvolvido pelo IAC ao nível nacional e regional, 
através dos seus núcleos de Coimbra e dos Açores.  
Adaptando os projectos nacionais à realidade do meio onde se insere, o núcleo de 
Coimbra tem colaborado com as casas de acolhimento de jovens para conseguir uma 
maior humanização destas instituições que por hábito ?são um pouco fechadas ao 
exterior?, explica Paula Duarte. O objectivo da intervenção dos técnicos do IAC tem sido o 
de ajudar  na construção de espaços lúdicos.  
Consciente que a promoção da defesa de todos estes direitos depende de quem 
diariamente lida com as crianças, o IAC de Coimbra realiza acções de formação para 
monitores, técnicos e professores. Estas acções versam essencialmente sobre as 
temáticas do desenvolvimento das crianças, a importância do lúdico e a promoção para a 
saúde. Com o objectivo promover um melhor conhecimento das situações e propôr 
actuações, o IAC colabora ainda com universidades na realização de estudos sobre a 
criança. 


