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Na Europa, estima-se que uma criança em cinco é vítima de alguma forma de violência 
sexual, tal como o incesto, pornografia, prostituição, tráfico de seres humanos, corrupção, 
aliciamento pela internet, exploração sexual ou abuso sexual. Dada a amplitude do 
problema, em 2010 o Conselho da Europa lançou a campanha UMA em CINCO para 
sensibilizar todos os atores – as crianças, os pais e as pessoas que contactam com crianças 
– e promover a ratificação e implementação da Convenção do Conselho da Europa sobre a 
Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual – também conhecida como a 
Convenção de Lanzarote – pelos 47 Estados-membros do Conselho da Europa e não só.

Compete às autoridades locais e regionais, bem como aos governos nacionais, a 
importante responsabilidade de proteger e promover os direitos humanos dos 
cidadãos, o que implica nomeadamente salvaguardar e promover a segurança e o 
bem-estar das crianças e jovens que vivem nas suas áreas. Os serviços necessários, 
para ajudar as vítimas de violência e abuso sexual, são oferecidos, geralmente, a nível 
local. É também a este nível que as medidas de prevenção e sensibilização se revelam 
mais eficazes. As autoridades locais e regionais estão, portanto, na primeira linha do 
combate à violência sexual contra as crianças e devem desenvolver e implementar 
planos de ação e estratégias para combater este flagelo e assegurar a sua prevenção.

O Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa concebeu este 
Pacto das Cidades e Regiões para Combater a Violência Sexual contra as Crianças, 
para orientar as autoridades na sua luta contra a exploração e abuso sexual. O 
Pacto enumera uma lista de iniciativas e medidas políticas práticas, a implementar 
aos níveis local e regional, a fim de desenvolver serviços adaptados às crianças, 
proteger as crianças e ajudar a prevenir a violência sexual na comunidade.
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Organização política criada em 1949, o Conselho da Europa vela pelo 
reforço da democracia e dos direitos humanos em todo o continente. 
Elabora, também, respostas comuns aos desafios sociais, culturais e jurídicos 
que surgem nos seus 47 Estados-membros. O Congresso dos Poderes  
Locais e Regionais do Conselho da Europa representa as autoridades locais 
e regionais e promove a democracia de proximidade. Tem duas câmaras,  
a Câmara dos Poderes Locais e a Câmara dos Poderes Regionais e reúne  
318 membros titulares e 318 membros suplentes, representando mais de 
200 000 comunidades territoriais europeias.
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