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Se queres saber mais informações ou
notificar qualquer incidência, podes
contactar a Pessoa Responsável pela
Proteção do teu projeto.

Nome:
Telefone: 
Correio eletrônico:

 

Espaço
seguro

PORQUE É IMPORTANTE
PARTICIPAR?

O cumprimento da proteção efetiva da
infância e das pessoas vulneráveis, dado
que se trata de uma obrigação ética e
legal.
A possibilidade de garantir o direito das
pessoas a desenvolver-se e a aprender,
em contextos livres de violência.

Proteção das pessoas em situação de
vulnerabilidade.
Promoção do bom trato.
Criação de ambientes seguros.

Porque permite-nos cumprir dois requisitos
básicos:

Tem um impacto direto na proteção externa
da instituição e na perceção social da sua
atividade.

Permite-nos liderar um processo de
transformação social baseado na:

Permite-nos transmitir uma mensagem de
compromisso social.

É um canal que permite incidir diretamente
sobre a comunidade na qual desenvolvemos
as nossas atividades.

Projectos
Oblatas 
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Crianças e adolescentes
Mulheres em situação de vulnerabilidade
Profissionais
Voluntariado
Pessoas colaboradoras

Nas Oblatas estruturou-se um Sistema de
Proteção Interna que não só advoga a
proteção de crianças, adolescentes e pessoas
em situação de vulnerabilidade, como também
promove a proteção e a promoção do bom
trato de qualquer pessoa implicada na nossa
instituição. Tal diz respeito de uma forma
prioritária a:

CONCEITO DE VIOLÊNCIA 
NOS SISTEMAS DE 

PROTEÇÃO INTERNO
 

SISTEMAS DE PROTEÇÃO

Os sistemas de proteção baseiam-se numa
definição ampla de violência – com enfoque
nos direitos e na dignidade das pessoas –
favorecendo a criação de ambientes seguros.

AMBIENTES SEGUROS E 
SISTEMA DE PROTEÇÃO 
INTERNO DAS OBLATAS

 

O NOSSO COMPROMISSO:
 As Oblatas comprometem-se a criar ambientes

seguros através do desenho, desenvolvimento,
implementação e melhora contínua de um
Sistema de Proteção Interno que garante a
protecção das pessoas participantes na nossa
instituição e nas nossas atividades.

O nosso sistema de proteção só pode ser eficaz
se TODAS as pessoas vinculadas à instituição
se comprometerem com o bom trato mútuo,
sem descriminação, que fomente a criação de
redes de ajuda e a colaboração entre todas as
pessoas.

É importante que todos/as promovamos
formas de nos tratarmos bem e sejamos
intransigentes com qualquer forma de
violência (entre nós, para com outrem ou de
outros/as para connosco).

Não podemos olhar para o lado! Qualquer
forma de violência atenta contra a dignidade
das pessoas e provoca um dano que, por vezes,
pode ser irreparável. Na maior parte das vezes
este dano não se vê, não é físico, nem tem
evidências, porque é emocional e permanece
na parte mais profunda da pessoa.

Violência é tudo o que não seja tratar (-nos)
bem, tudo o que não seja bom trato.

Está relacionado com o que se faz (ação)
e/ou com o que se deixa de fazer “não se
faz” (omissão).

Supõe uma atitude ou uma conduta (física,
verbal ou não verbal) que provoca danos ao
próprio e/ou a outras pessoas (a nível físico,
emocional, cognitivo ou social).


