
A partir de 2015, o dia 18 de Novembro 
passou a ser  o 

Dia Europeu sobre a proteção de Crianças 
contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual 

(conforme decisão do comité de Ministros do 
Conselho da Europa de 12 de maio de 2015) 

               
                  “Aqui Ninguém Toca” 

Os dados disponíveis sugerem que cerca de 1 em cada 
5 crianças na Europa são vítimas de alguma forma de 
violência sexual. Estima-se que em 70 a 85% dos 

casos, o agressor é próximo da vítima.  

 Violência sexual infantil pode assumir muitas formas: 

incesto e abuso sexual, pornografia, prostituição, tráfico, 
corrupção e violência sexual por pares. 

 As vítimas muitas vezes refugiam-se no silêncio porque 

sentem vergonha, culpa e medo. Algumas vítimas 
infantis são tão jovens que não têm ideia do que está a 
acontecer, e muitas vezes as crianças não sabem como 
ou onde procurar ajuda. 

 As consequências da violência sexual perduram na 

vida adulta, frequentemente descrita na primeira pessoa como uma vida vivida na tristeza e dor ocultas. 

 A maioria das crianças vítimas de abuso conhece o seu agressor. Perpetradores estão na família e no 

círculo da comunidade: parentes, amigos da família ou cuidadores. 

 As crianças vítimas de violência sexual têm o direito ao adequado tratamento psicológico e médico. 

Qual é o Objetivo do novo dia Europeu? 

► Aumentar a consciência pública acerca da exploração e abuso sexual de crianças e da 
necessidade de impedir tais atos;  

 
► Facilitar a discussão aberta sobre a proteção das crianças contra a exploração e abuso 

sexual e ajudar a prevenir e a eliminar a estigmatização das vítimas; 
 
► Promover a ratificação e a aplicação da Convenção de Lanzarote – um instrumento 

único, juridicamente vinculante que obriga os estados Europeus a criminalizar todas as 
formas de abuso sexual de crianças e que aponta para formas de o combater. 

Para quem é o Dia Europeu? 

■ Este dia é destinado às crianças e a todos os que interagem com as crianças na sua 
capacidade pessoal ou profissional: 

► Pais; 

► Autoridades locais, regionais e nacionais; 

► Profissionais que trabalham com crianças, inclusive educadores, treinadores de 
desporto, agentes da autoridade, etc.; 

► Organizações não-governamentais; 
 ► Setor privado.  



 

A Violência Sexual é um Problema Complexo,  

Sensível e Assustadoramente Generalizado 
 
 
Se és Vítima; 
Se conheces alguma situação; 

Não Exites! Participa! O Anonimato é Garantido! 
 
Contacta: Autoridades locais, regionais e nacionais: 
 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Palmela – 21 155 09 12 – cpcjpalmela@sapo.pt; 
 
Câmara Municipal de Palmela – 21 233 66 06 – deis@cm-palmela.pt; 
 
GNR Pinhal Novo – 265 242 680 * GNR Palmela 265 242 660 * GNR Poceirão – 265 242 682; 
 

SOS Criança - 800 20 26 51  
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