
Contactos úteis 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Esposende 

Morada: Rua dos Bombeiros, n.º 55, 4740-291 Esposende 

Telf. 253 960 160 I Telm.: 926 268 776 

E-mail: cpcj.esposende@cm-esposende.pt  

 

Guarda Nacional Republicana de Esposende 

Morada: Travessa Vasco da Gama, s/n, 4740-302 Esposende 

Telf.: 253 989 110 

 

Instituto de Apoio à Criança 

Morada: Largo da Memória, n.º 14, 1349-045 Lisboa 

Telf.: 213 617 880 / 213 617 889  

Telm.: 919 000 315 / 939 105 280 / 969 192 738 

Linha SOS Criança (chamada grátis): 116 111 

 

Linha Nacional de Emergência Social 

Telf.: 144 

 

Policia Judiciária – Departamento de Investigação Criminal de Braga 

Morada: Rua Prof. Mota Leite, n.º 54, 4700-243 Braga 

Telf.: 253 255 000 / Piquete: 253 275 774  

Piquete Geral: 211 967 000 / Piquete Diretoria Norte: 225 088 644  

 

Ministério Público – Departamento de Investigação e Ação Penal de 

Barcelos 

Morada: Palácio da Justiça, Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 4750-

297 Barcelos 

Telf.: 253 808 330  

Como intervir? 
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Proteger as crianças e jovens da continuação do abuso 

ou exploração, mantendo o contacto e valorizando o seu 

relato e emoções, de modo a potenciar a sua segurança 

e minimizar os efeitos negativos da vitimação. 
 

Denunciar a situação aos órgãos de polícia criminal ou 

ao Ministério Público, de modo a que estas entidades 

possam investigar o crime e, se necessário, acautelem, 

no imediato, a segurança das crianças ou jovens. 
 

Sinalizar o caso à CPCJ, a qual irá avaliar a situação de 

perigo em que as vítimas se encontram e, se necessário, 

aplicar medidas de promoção e proteção. 

Promover espaços de esclarecimento das 

crianças e jovens sobre tópicos relacionados com 

a afetividade, a sexualidade e as dinâmicas 

específicas da violência sexual, que, tipicamente, 

dificultam a revelação da experiência de vitima-

ção (ex.: segredo, engano, ameaça). 
 

Facilitar a diferenciação das interações 

relacionais com os adultos, clarificando a 

diferença entre o respeito e a obediência total, e 

ajudando na identificação de pessoas/entidades 

que se assumam como referências de apoio. 
 

Desenvolver ações/atividades de âmbito 

comunitário que visem a informação e sensibili-

zação sobre a temática e promovam uma cultura 

assente no respeito pelos direitos humanos. 

Como prevenir? 

Dia Europeu para a Proteção das Crianças 
contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual 

18 de novembro 



  

Sobre este dia... 
Como detetar? 

Sinais de alerta: 
 

Existem vários sinais que poderão indicar que uma criança 

ou jovem é alvo de alguma forma de abuso ou exploração 

sexual. No entanto, em muitos casos, não existem sinais 

evidentes (ex.: marcas físicas) e, noutros, esses sinais não 

são corretamente identificados por quem convive e/ou 

trabalha com esta população. Torna-se, assim, essencial 

aprofundar o conhecimento neste âmbito, de modo a 

potenciar um processo de diagnóstico, sinalização e 

intervenção mais precoce e eficaz.  

 

Idade pré-escolar: 

 Marcas físicas e/ou dores inexplicáveis na zona anal, 

vaginal e/ou abdominal; 

 Alterações no apetite, sono e controlo dos esfíncteres; 

 Sintomas de ansiedade (ex.: medos, fobias, pesadelos); 

 Comportamento sexual inadequado para a idade (ex.: 

hipersexualização). 

 
 

Idade escolar: 

 Sintomas de ansiedade (ex.: medos, fobias, pesadelos); 

 Regressão comportamental (ex.: perda de autonomia, 

infantilização); 

 Desmotivação escolar e problemas de aprendizagem; 

 Problemas de relacionamento social (ex.: agressividade 

aumentada); 

 Comportamento sexualizado (ex.: desenhos e/ou jogos 

sexuais explícitos). 

Adolescência: 
 

 Sintomas depressivos (ex.: tristeza persistente, isola-

mento social, tentativas de suicídio); 

 Comportamentos bizarros que visam evitar o toque 

ou contacto do abusador (ex.: evitar tomar banho, 

dormir com a roupa que usou durante o dia, urinar 

propositadamente na cama); 

 Obediência exagerada em relação aos adultos e 

preocupação em agradar; 

 Desmotivação, insucesso e absentismo escolar; 

 Problemas de relacionamento social (ex.: agressivi-

dade aumentada); 

 Fugas de casa (no caso dos abusos intrafamiliares); 

 Abuso de álcool e/ou consumos de estupefacientes; 

 Comportamentos de automutilação; 

 Comportamento sexualizado (ex.: masturbação em 

público, elevado número de parceiros sexuais). 

 
 

Além dos sinais elencados, importa, também, atender a 

outros indicadores mais objetivos, tais como: 

 Presença de doenças sexualmente transmissíveis; 

 Gravidez na adolescência; 

 Comportamentos suspeitos por parte dos principais 

cuidadores, outros familiares ou terceiros (ex.: trata-

mento diferenciado, controlo excessivo, aliciamento 

recorrente com bens materiais).  

Dia Europeu para a Proteção das Crianças    
contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual 

 

Do quê que falamos? 
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A exploração e o abuso sexual constituem-se como 

manifestações da violência sexual, a qual pressupõe o 

abuso de poder sobre crianças ou jovens, induzindo-

as/os ou forçando-as/os a práticas destinadas à 

gratificação sexual de adultos. 

 

Exploração sexual:  
 

Pressupõe uma relação de mercantilização, na qual o 

sexo é fruto de uma troca, seja ela financeira, de favores 

ou presentes (exs.: pornografia, prostituição, turismo 

sexual infantil, tráfico de crianças). 

 

Abuso sexual:  
 

O Código Penal Português define, no seu art. 171º, o 

crime de abuso sexual de crianças, estipulando que: 
“1 – Quem praticar ato sexual de relevo com ou em menor 

de 14 anos, ou o levar a praticá-lo com outra pessoa, é 

punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 

2 – Se o ato sexual de relevo consistir em cópula, coito anal, 

coito oral ou introdução vaginal ou anal de partes do corpo 

ou objetos, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 10 

anos.  

3 – Quem: a) Importunar menor de 14 anos, praticando ato 

previsto no artigo 170.º; ou b) Atuar sobre menor de 14 

anos, por meio de conversa, escrito, espetáculo ou objeto 

pornográficos; é punido com pena de prisão até 3 anos.  

4 – Quem praticar os atos descritos no número anterior com 

intenção lucrativa é punido com pena de prisão de 6 meses 

a 5 anos.” 

 

Trata-se de um crime público, tornando, por isso, 

obrigatória a denúncia por parte de qualquer cidadão 

que suspeite ou tenha conhecimento da sua ocorrência. 

 

 

 
1 A Convenção de Lanzarote visa, segundo o seu art. 1º: 

a) Prevenir e combater a exploração sexual e os abusos sexuais de crianças; 

b) Proteger os direitos das crianças vítimas de exploração sexual e de abusos sexuais; 

c) Promover a cooperação nacional e internacional contra a exploração sexual e os 

abusos sexuais de crianças. 

O Conselho da Europa definiu o dia 18 de novembro 

como o Dia Europeu para a Proteção das Crianças con-

tra a Exploração Sexual e Abuso Sexual, como forma de: 

 Prevenir a prática deste tipo de crime; 

 Prevenir a estigmatização das vítimas; 

 Promover a ratificação e implementação da Conven-

ção de Lanzarote1. 

 

É importante que todos os profissionais e organizações 

que estão, direta ou indiretamente, ligados à infância e 

juventude estejam sensíveis a estas questões e promo-

vam, nas suas práticas, estratégias eficazes ao nível da 

prevenção, sinalização e intervenção nestes problemas, 

potenciando, assim, uma maior segurança das crianças 

e jovens que possam vir a ser ou foram alvo deste tipo 

de abuso ou exploração. 

 


