
O projeto Co-Happiness: Happy and safe 
in the Community visa consciencializar, 
prevenir e sinalizar o abuso e maus-tratos 
na infância.
Parceiros de 6 países da Europa (Holanda, 
Portugal, Finlândia, Grécia, Itália e 
Roménia) vão discutir e analisar as 
causas de abuso e maus-tratos infância e 
desenvolver metodologias e estratégias 
inovadoras para combater e prevenir este 
fenómeno. Através de uma variedade de 
atividades e produtos (outputs), educadores 
e profissionais que trabalham nesta área 
terão a oportunidade de melhorar os 
seus conhecimentos e competências para 
lidar com estas questões de uma forma 
mais eficaz. O projeto irá abranger a 
comunidade no geral (através de atividades 
de sensibilização), e crianças entre os 6 e 
9 anos de idade (para ensinar-lhes como 
reconhecer situações de maus-tratos na 
infância e como falar sobre o assunto, se 
estas ocorrerem). 

www.co-happiness.eu   
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PRODUTOS E FERRAMENTAS DO PROJETO:
• Relatório Europeu sobre práticas de capital social 

e eficácia coletiva existentes nas comunidades dos 
países parceiros a fim de prevenir abuso e maus-tratos 
na infância.

• Currículo de Formação para prevenção e 
consciencialização comunitária sobre abuso e maus-
tratos na infância.

• Programa para prevenir abuso e maus-tratos na 
infância com o objetivo de formar educadores, 
profissionais, mentores comunitários, e outros atores.

• Jogo Co-Happiness para crianças dos 6 aos 9. 
anos de idade de modo a ajudá-las a desenvolver 
competências de como agir e comunicar em situações 
em que ocorre abuso e maus-tratos.

• Guia de Recursos para aplicar o Programa e o jogo.

ATIVIDADES: 
• Formações piloto direcionadas para atores-chave da 

comunidade, de modo a testar os materiais do projeto
• Workshops para especialistas.
• Seminários para apresentar e promover os resultados 

do projeto, assim como envolver stakeholders.

O projeto está em vigor desde 1 de setembro de 2018 e terminará a 31 de agosto de 2021. 
Para mais informação acerca do projeto, por favor contacte os parceiros nacionais: 
Amadora Inova: www.amadorainova.pt; correio@amadorainova.pt e Aproximar, Cooperativa 
de Solidariedade Social: www.aproximar.pt; contacto@aproximar.pt.

 


