
 

 

Ao Presidente 
 
 
 
 
 
Seja bem-vindo ao conjunto de ferramentas do Congresso dos Poderes Locais e Regionais para 
combater a violência sexual contra as crianças. 
 
Os dados disponíveis sugerem que cerca de uma em cinco crianças é vítima de alguma forma de 
violência sexual, uma das piores formas de violência contra as crianças. 
 
A campanha UMA em CINCO do Conselho da Europa visa dar resposta a este flagelo, através da 
sensibilização e da promoção de políticas e estratégias para equipar as crianças, as suas 
famílias/cuidadores, governos e autoridades locais e regionais com os conhecimentos e as ferramentas 
para prevenir e proteger as crianças da violência e abuso sexual. Os Estados-membros do Conselho da 
Europa, a Assembleia Parlamentar e o Congresso dos Poderes Locais e Regionais estão todos a 
colaborar para assegurar a introdução de alterações na legislação e nas políticas para proteger as 
crianças. 
 
As autoridades locais e regionais são responsáveis por salvaguardar e promover a segurança e o bem-
estar das crianças e jovens, colaborando com parceiros tais como o terceiro setor, as organizações 
públicas e o setor privado. O desafio colocado às cidades e regiões da Europa é o da sensibilização para 
este problema, desenvolvimento e implementação de planos de ação e estratégias de base comunitária e 
investimento em serviços melhorados. 
 
O Congresso concebeu um Pacto das Cidades e Regiões para Combater a Violência Sexual contra as 
Crianças que propõe medidas e estratégias, que vão desde iniciativas simples e eficazes em termos de 
custos até políticas abrangentes, que podem ser implementadas proveitosamente para contribuírem para 
os objetivos da campanha. Uma das medidas propostas é o estabelecimento, pelas autoridades locais e 
regionais, de centros multidisciplinares de proteção da criança, dos quais já existem exemplos em várias 
cidades. 
 
O Congresso preparou este conjunto de ferramentas que oferece às autoridades locais e regionais, 
associações, ONG e outros intervenientes propostas de políticas, estratégias e ferramentas para prevenir 
o abuso, proteger as vítimas, processar os autores dos abusos e assegurar a plena participação das 
crianças em todo o processo. O conjunto de ferramentas não é completo, mas sim uma introdução, que 
proporciona algumas ideias úteis, que ajudarão a manter as crianças a salvo da exploração e abuso 
sexual.  
 
Examine o conteúdo do conjunto de ferramentas para se informar melhor sobre as medidas que podem 
ser tomadas para combater a violência sexual contra as crianças – e não hesite em partilhar esta 
informação com outros!  
 
Convido-o a empenhar-se no combate à exploração e abuso sexual das crianças, aderindo on-line ao 
Pacto das Cidades e Regiões do Congresso para Combater a Violência Sexual contra as Crianças: 
www.coe.int/congress-oneinfive.  
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