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Tornar o círculo de confiança
verdadeiramente seguro
para as crianças

G

rande parte das situações de abuso sexual de
crianças ocorre no círculo de confiança da
criança. Quando a pessoa agressora é alguém
que a criança conhece, admira, em quem confia e
até que ama, as crianças têm particular dificuldade
em revelar e superar o abuso. Durante os
confinamentos impostos para conter a propagação
de Covid-19, as crianças fechadas com as pessoas
que delas abusavam tinham ainda menos hipóteses
de procurar ajuda. Quando o abuso no círculo de
confiança da criança é relatado, a vítima e a família
passam
frequentemente
por
dificuldades
resultantes de alguma falta de preparação e de
coordenação ainda existentes ao nível da justiça e
dos serviços sociais nesta matéria.

■ Mas isto não é uma
fatalidade: há muitas medidas
que podem ser tomadas para
prevenir abusos no círculo de
confiança e muitas outras que
se têm revelado eficientes na
proteção das suas vítimas. A
edição de 2021 do Dia Europeu
centra-se na promoção de tais
medidas.

■ O Conselho da Europa disponibilizou
orientações claras e identificou muitas
práticas promissoras para prevenir abusos às
crianças nos seus círculos de confiança e para
proteger as suas vítimas. Muitas destas
práticas foram destacadas pelo Comité de
Lanzarote ao acompanhar a implementação
da Convenção do Conselho da Europa sobre
a proteção das crianças contra a exploração
sexual e o abuso sexual. A sua primeira ronda
de monitorização da implementação desta
Convenção foi precisamente dedicada à
proteção das crianças contra o abuso sexual
no seu círculo de confiança. Ao longo dos
últimos anos, o Conselho da Europa tem
vindo a contribuir para essa proteção. Para
tal:

► promoveu a importância de medidas

preventivas junto de todos os grupos de crianças
e parceiros, em particular ao nível da educação
(incluindo desde o pré-escolar) e do desporto;

► promoveu boas práticas, tais como a criação do

modelo Barnahus - casas de crianças que apoiam
crianças vítimas e/ou testemunhas de violência,
incluindo de abuso sexual;

► desenvolveu materiais para sensibilizar as

crianças e encorajá-las a falar sobre o assunto;

► identificou protocolos e técnicas de formação

para detetar o abuso sexual de crianças, ouvir as
crianças e compreendê-las plenamente aquando
desse reporte;

► apelou a um maior rastreio das pessoas em

contacto direto com crianças;

► destacou programas de intervenção

promissores dirigidos a potenciais agressores
sexuais de crianças;

► sublinhou a necessidade de reforçar a educação

■ Para assinalar o Dia Europeu, o
Conselho da Europa incentiva a realização de
atividades e iniciativas para sensibilizar tanto
as crianças como as pessoas adultas para os
riscos e para as medidas que podem tomar
para prevenir o abuso sexual no círculo de
confiança das crianças e a proteger as suas
vítimas. Os intercâmbios e debates sobre esta
questão, em particular entre crianças e pais,
entre parlamentares, educadores e outros
profissionais são também entusiasticamente
acolhidos.
■ Verifique regularmente o website do
Conselho da Europa para mais informações,
em particular uma nota conceptual
detalhada sobre o abuso sexual de crianças
no seu círculo de confiança, incluindo
recomendações do Comité de Lanzarote,
bem como boas práticas que podem ser
facilmente replicadas.

Contacto:
EndChildSexAbuseDay@coe.int
Websites:
www.coe.int/EndChildSexAbuseDay
www.coe.int/children
Twitter:
@coe_children / #EndChildSexAbuseDay
Facebook:
Council of Europe One in Five Campaign
Instagram: @councilofeurope

sexual e relacional para crianças e jovens;

► chamou a atenção para a necessidade urgente

de apoiar as crianças que apresentam
comportamentos sexuais nocivos;

agentes da aplicação da lei, bem como para
juízes e procuradores, tendo em vista melhorar
as suas capacidades operacionais no combate à
exploração sexual e ao abuso sexual de crianças
em ambiente digital, o que também começa no
círculo de confiança.
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► desenvolveu materiais de formação para

