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Esta monografia visa analisar o problema do abuso e exploração 
sexual de menores online. Encontra-se direcionada ao auxílio de 
profissionais que trabalham com crianças e adolescentes a compreender 
como acontece o abuso sexual online, bem como para aperfeiçoar as suas 
competências na prevenção e resposta a uma variedade de situações de abuso que 
existem atualmente, e para contribuir para instruir a sociedade no geral.
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O abuso sexual de menores online é uma realidade. 
Todos os dias, por toda a parte, são disseminadas 
imagens e vídeos que mostram como as crianças são 
vítimas trágicas de abuso sexual1.

Trata-se de uma situação difícil de aceitar, mais ainda 
quando os materiais relacionados com abuso sexual de 
menores que têm sido localizados e apreendidos 
constituem apenas a ponta do iceberg2. Muitos outros 
crimes desta natureza continuam desconhecidos da 
maioria da população, tanto em termos quantitativos3,4 , 
quanto na variedade de circunstâncias em que os 
abusos online ocorrem. Muitos adultos, incluindo 
profissionais que trabalham com crianças, 
desconhecem o problema, dado que se trata de uma 
questão que muitos preferem ignorar, dada a tamanha 
complexidade e sensibilidade da mesma. 
Simultaneamente, dissemina-se a ideia de que se trata   

de um problema sério, mas distante. O facto é que 
qualquer criança pode ser vítima5 de abuso sexual 
online e é preciso ser realista a este respeito, tomando 
medidas.

Como tal, é necessário chamar a atenção da sociedade 
a propósito deste tema e transmitir orientações gerais 
tendo em vista a prevenção e resposta ao mesmo. A 
família, escolas, grupos de profissionais que trabalham 
com crianças e adolescentes, bem como a comunidade 
como um todo, devem desempenhar um papel na 
proteção das crianças. Cada um de nós pode fazer uso do 
seu papel e das suas competências para contribuir para a 
educação digital das crianças, acompanhando-as no seu 
processo de aprendizagem, o que, por seu lado, nos 
permitirá detetar quaisquer comportamentos abusivos 
ou situações de abusos e, assim, atuar apropriadamente 
e em tempo de preveni-los ou, pelo menos, de mitigar o 
seu impacto.

O abuso e a exploração sexual de menores online  
referem-se a situações de abuso sexual que afetam 
pessoas com idade inferior a 18 anos, bem como à 
produção dessas imagens ou vídeos abusivos e sua 
divulgação online6. As situações de abuso e exploração 
sexual de menores online abrangem o incitamento ou a 
coação com vista ao envolvimento em atividades 
sexuais, tráfico de crianças para propósitos sexuais, 
exploração sexual comercial e outras atividades sexuais, 
exibições ou materiais sexuais7.

1.1 Introdução

1.2 O problema

1. Contexto do abuso e exploração 
sexual de menores online

05   | 26

1. UNICEF: Crianças num Mundo Digital. O estado das crianças do mundo em 2017. 
https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf 
2. Europol: Coerção e extorsão sexual na Internet enquanto tipo de crime que afeta as crianças: perspetiva das autoridades policiais 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/online-sexual-coercion-and-extortion-form-of-crime-affecting-children-law-enforceme 
nt-perspective 
3.  Internet Watch Foundation: Relatório anual 2018: Era uma vez num ano. https://www.iwf.org.uk/sites/default/files/reports/2019-04/Once 
upon a year - IWF Annual Report 2018.pdf
4. INHOPE: Relatório anual 2019. 
https://inhope.org/media/pages/the-facts/download-our-whitepapers/e09e3a0238-1603115653/2020.10.19_ih_annualreport_digital.pdf
5. Principais conclusões do grupo de trabalho de peritos em 4NSEEK 
6. Europol: Exploração sexual de crianças https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation
7. Nações Unidas: Convenção sobre os Direitos da Criança. Artigo 34.º https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf



De acordo com o quadro normativo europeu, este contexto inclui ainda a posse de conteúdo digital relativo a abuso 
sexual de menores ou a intenção de adquirir esse tipo de material, a distribuição desse tipo de material e a sua 
oferta, assim como a sua produção ou a colaboração de forma a torná-lo possível.

Encontra-se intimamente ligado a  outros conceitos:

Coação sexual e extorsão de 
crianças9,10  
Chantagem com o propósito de obter imagens ou vídeos de crianças e 
adolescentes de cariz sexual, encontros para abuso físico ou dinheiro. 
A chantagem pode ter a forma de ameaças, tais como a de expor 
publicamente imagens íntimas previamente obtidas do menor 
(confissões, imagens, etc.).

Material relacionado com 
abuso sexual de menores12  
Refere-se a conteúdos que mostram atos de abuso 
sexual em crianças e adolescentes e/ou que se focam 
nas suas áreas genitais ou anais (MASM), assim como a 
conteúdos relativos à exploração sexual de menores 
(MESM). Este termo compreende ainda conteúdos do 
dia-a-dia que são usados para fins sexuais.

Conteúdo sexual gerado 
pelo próprio13  
Situações em que crianças e adolescentes produzem 
imagens de si próprios em poses comprometedoras ou 
para fins sexuais. Compreende conteúdo voluntário e 
coercivo. Existe sempre o risco de que este conteúdo 
possa circular online e offline, colocando as crianças em 
risco, ou que possa ser usado como ferramenta de 
extorsão por outras pessoas.

Grooming online11

Trata-se do processo através do qual um 
adulto entra em contacto com uma criança 
ou adolescente pela Internet, podendo 
inclusivamente esse adulto fazer-se passar 
por outra criança, procurando estabelecer 
uma relação de confiança que possibilite 
mais tarde a chantagem para fins sexuais.

O abuso sexual de menores online é um problema em 
constante evolução14 dadas as oportunidades oferecidas 
pelos avanços na tecnologia e pela Internet. Trata-se de 
um meio acessível a toda a população a nível mundial, 
permitindo comunicações ilimitadas, sem fronteiras nem 
restrições horárias. Além disso, surgem diariamente novas 
técnicas e aplicações. Muito embora não sejam concebidas 
com a intenção de perpetrar atividades criminosas, 
acabam por ser utilizadas para criar e distribuir conteúdos 
abusivos. Um exemplo disso é a utilização abusiva dos 
serviços de comunicações em videojogos com conversas, 
chats de voz e chamadas de vídeo para distribuição de 
conteúdos íntimos ou sexualmente explícitos de terceiros 
sem o seu consentimento.

Outro fator que impacta é a frequência e duração de 
utilização da tecnologia. As crianças fazem 
habitualmente uso deste tipo de tecnologia, algumas 
vezes em grande escala15,  o que facilita aos criminosos o 
contacto, através da utilização das mesmas plataformas e 
serviços em que aquelas interagem. Os agressores podem 
assim aliciar as crianças em redes sociais próprias daquelas 
ou num jogo de equipas online. Ao mesmo tempo, a falsa 
sensação de segurança, anonimato e poder que a Internet 
oferece podem reduzir as restrições sociais e incutir um 
excesso de confiança nas crianças e adolescentes. Estas, 
por ingenuidade ou ignorância, podem acabar por 
descuidar nas suas respostas a contactos ou pedidos de 
outras pessoas, incluindo estranhos.

8. Diretiva 2011/93/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de dezembro de 2011 relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças e a pornografia infantil http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/2011-12-17
9. Diretrizes de terminologia para a proteção das crianças de exploração sexual e abuso sexual. Capítulo H.4.iii Extorsão sexual de crianças. 
http://luxembourgguidelines.org
10. Europol: Coerção e extorsão sexual online de crianças 
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation/online-sexual-coercion-and-extortion-of-children
11. Diretrizes de terminologia para a proteção das crianças de exploração sexual e abuso sexual. Capítulo H.4.i Aliciamento de menores. 
http://luxembourgguidelines.org
12. Diretrizes de terminologia para a proteção das crianças de exploração sexual e abuso sexual. Capítulo F.4.i Materiais de abuso 
sexual de crianças/materiais de exploração sexual de crianças; E capítulo F.4.iii Imagens sexualizadas de crianças/erotismo infantil.  
http://luxembourgguidelines.org
13. Diretrizes de terminologia para a proteção das crianças de exploração sexual e abuso sexual. Capítulo F.4.iv Conteúdos/materiais sexuais 
autogerados. http://luxembourgguidelines.org
14.Europol: Exploração sexual de crianças https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation 
15. EU Kids Online 2020. Resultados de inquéritos de 19 países.  https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/informe-eukidsonline-eu-2020.pdf
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Finalmente, é preciso destacar o risco elevado de práticas como o sexting (o envio de imagens próprias com cariz 
sexual por internet), ou a troca de imagens eróticas das próprias crianças por presentes ou dinheiro em redes 
sociais17. Estas práticas têm-se tornado socialmente aceites entre crianças. Porém, constituem efetivamente novas 
formas de os agressores obterem material relativo a abuso sexual. Cada imagem ou vídeo íntimos criados e 
partilhados abrem a porta a uma potencial disseminação descontrolada, a extorsões e abusos. 

A consciencialização dos pais para os riscos de 
abuso sexual online é baixa18. Eles olham para 
essas situações como algo sério, mas distante 
ou extremamente improvável de acontecer no 
seu meio, ou de afetar as suas crianças. Esta 
crença coloca sérios desafios quanto à 
sensibilização sobre o problema, como 
preveni-lo, detetar possíveis sinais de abuso e 
lidar com o mesmo quando ele suceder.

Para mais informações 
sobre técnicas de incitamento 
e produção de conteúdo: Os procedimentos utilizados para aliciar e obter 

material para abuso sexual são cada vez mais 
rápidos e afetam uma pluralidade de vítimas ao 
mesmo tempo19,20. Muitas vezes, os agressores 
recorrem a formas de abordagem metódicas, as 
quais repetem simultaneamente ou 
sequencialmente com centenas de utilizadores 
menores. Desta forma, as probabilidades de 
obterem conteúdo aumentam, tornando-se 
uma prática mais efetiva e produtiva.

Current trends

16. Diretrizes de terminologia para a proteção das crianças de exploração sexual e abuso sexual. Capítulo F.4.v Texto sexualmente explícito. 
http://luxembourgguidelines.org
17. What is OnlyFans? O que os pais precisam de saber 
https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/what-is-onlyfans-what-parents-need-to-know/
18.  EUKidsOnline: As famílias na convergência mediática: competências, mediação, oportunidades e riscos online. 
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/informe-eu-kids-online-mediacion.pdf
19. Exploração de Crianças e Centro de Proteção Online: Avaliação da Ameaça da Exploração e do Abuso Sexual de Crianças. Junho de 2013 
https://www.norfolklscb.org/wp-content/uploads/2015/03/CEOP_Threat-Assessment_CSE_JUN2013.pdf
20.  Thorn: Extorsão Sexual. Resumo de conclusões de um inquérito de 2017 de 2097 sobreviventes
https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2019/12/Sextortion_Wave2Report_121919.pdf

PAGE. 12
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1. Contexto do abuso e exploração 
sexual de menores online
 

Antes de avançar, é essencial enfatizar que não existe um 
perfil típico de vítima no abuso e exploração sexual de 
menores online21. Pode acontecer com qualquer criança, 
independentemente da idade, da família ou do contexto 
socioeconómico. Atualmente, as linhas que separam a 
infância, pré-adolescência e juventude são cada vez menos 
evidentes e o acesso à Internet encontra-se generalizado 
entre crianças e adolescentes. De facto, as conclusões do 
grupo de especialistas do projeto da 4NSEEK demonstram 
um tremendo grau de diversidade em termos de 
frequência e tipo de situação problemática, no que 
respeita às características individuais do menor, tais como 
o género ou a idade.

A título de exemplo, seria lógico pensar que um crime que 
tem por base o uso de dispositivos interligados 
aumentasse a sua incidência progressivamente de 
acordo com a idade e a crescente utilização dessas 
tecnologias. Este hábito aumentaria a probabilidade de 
contacto com estranhos, ligado ao crescente interesse na 
sexualidade que é normal na adolescência.

Porém, crianças cada vez mais novas também são 
afetadas, tanto pelo conteúdo produzido diretamente do 
abuso sexual, como pelo uso erotizado de conteúdo geral 
ou do dia-a-dia22, tal como imagens ou vídeos de crianças e 
adolescentes partilhados por familiares na Internet ou em 
redes sociais (sharenting), ou noutros contextos sociais. 

A adolescência corresponde a um período no 
desenvolvimento e identidade sexual de uma pessoa 
caracterizado por um crescente interesse em explorar a 
sexualidade, pelo que os adolescentes podem acabar por 
aceitar desafios ou por colocar-se em situações de risco, o 
que é menos provável entre adultos. Outros aspetos 
desta fase, tais como dificuldades em antecipar potenciais 
consequências das suas ações, podem levar os jovens a 
tomar decisões arriscadas, infringindo regras ou limites do 
que é socialmente aceite

Um claro exemplo disto pode ser encontrado no sexting. 
Hoje em dia, esta prática é geralmente vista como 
normal na exploração, pelos adolescentes, da sua 
sexualidade ou de relações íntimas, muito embora haja 
um risco inerente de auto-objetificação nesta atividade, 
envolvendo riscos substanciais.

Há uma certa tendência de idealizar a sexualidade, e os 
adolescentes podem ser influenciados por estereótipos 
hiper-erotizados na sociedade, em particular aqueles 
implícitos nas redes sociais e em conteúdo de lazer, 
entre o qual videojogos, filmes e séries23.

Mesmo quando tomam consciência de uma situação 
problemática, muitos adolescentes ignoram-na ou, no 
mínimo, fazem pequeníssimos ajustes nas suas 
definições de privacidade, sendo que apenas uma 
pequena minoria o reporta24.

21. Europol: Coerção e extorsão sexual na Internet enquanto tipo de crime que afeta as crianças: perspetiva das autoridades policiais 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/online-sexual-coercion-and-extortion-form-of-crime-affecting-children-law- 
enforcement-perspective
22. Red Barnet: Fotografias do quotidiano de crianças num contexto sexualizado 2020
https://storage.eun.org/resources/upload/359/20200512_110302149_359_Everyday_pictures_SCDK.pdf  
 23. Common Sense Media: Cuties https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/cuties
24. EUKidsOnline: Atividades, mediação, oportunidades e riscos online dos menores na era da convergência mediática. 
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/informe-eukidsonline-2018.pdf 

1.3 Características das vítimas de abuso sexual de menores online

08   | 26



Os criminosos estão bem cientes de todos estes fatores e características e usam-nos como armas para alcançar 
os seus objetivos, através de burlas, sugestões e ameaças, chantagem e coação.

O abuso sexual online pode acontecer em qualquer 
idade, mas o grupo de especialistas da 4NSEEK 
destaca alguns dados:

Criação de material relativo a abuso 
sexual de menores
Este pode afetar crianças de qualquer idade, com 
maior frequência crianças em condições mais 
vulneráveis e, cada vez mais, rapazes e raparigas 
até aos 2 anos de idade. O impacto da exploração 
sexual de crianças e adolescentes no contexto de 
viagens e turismo no Sul da Ásia e na América do 
Sul é elevado, com uma tendência crescente para 
a transmissão (ao vivo) do abuso sexual da 
criança, incluindo abuso sexual por encomenda25.

Grooming
Procedimentos que visam facilitar a coação sexual 
e a extorsão em crianças com 10 ou mais anos de 
idade. Em alguns casos, pode estar relacionado 
com problemas de baixa autoestima, bullying na 
escola e automutilação, como se explicará adiante.

Coação sexual e extorsão de crianças
O número de vítimas aumenta a partir dos 14 
anos de idade. Em alguns casos, pode estar ligado 
à disseminação, sem consentimento, de 
conteúdos íntimos ou sexualmente explícitos 
produzidos por sexting e ciberbullying erótico.

Conteúdos sexuais gerados pelo próprio 
de forma voluntária que envolvem 
crianças ou adolescentes (sexting)

Mais comum em crianças com idade igual ou 
superior a 14 anos.
Um dos fatores que levam as crianças a produzir 
este tipo de material é a necessidade de aceitação 
pelos seus pares (possivelmente relacionada com 
falta de autoestima), troca de material íntimo entre 
pares, ou pressão por coação, ameaças e extorsão.

Fatores que podem aumentar a vulnerabilidade da 
vítima26,27,28

Determinados fatores chave relacionados com o 
desenvolvimento emocional e psicológico do 
menor podem aumentar o risco de passar por 
este tipo de problemas. O desenvolvimento 
inadequado da autoestima e de competências 
sociais, sentimentos de solidão, depressão, 
dificuldades de relacionamento, pressão pelos 
pares, falta de informação apropriada à idade 
sobre relações saudáveis e sexualidade, dúvidas 
sobre a identidade sexual, podem conduzir o 
menor a procurar afeto, aceitação e atenção da 
pessoa errada. As crenças relacionadas com 
estereótipos de sexualidade e amor também 
podem ter uma influência negativa.

Os perfis de maior risco incluem ainda: crianças 
afetadas por conflitos e problemas familiares, 
crianças em contexto de desvantagem 
socioeconómica, crianças em residências de 
acolhimento familiar ou noutras instituições, 
pessoas com doenças mentais, com incapacidades 
intelectuais ou de desenvolvimento, ou com 
histórias de abusos sexuais anteriores, bullying ou 
abusos físicos, bem como crianças que arriscam 
procurando aventuras, explorando contactos 
sexuais julgando-se em controlo da situação, e que 
podem aparentar mesmo ser extrovertidas e 
seguras de si próprias. 

Quando o abuso tem início, as crianças que têm dificuldade ou para quem é mesmo impensável 
pedir ajuda ou reportar o problema que as afeta ficam mais vulneráveis, juntamente com aquelas
 que não têm uma rede de suporte familiar ou social adequada
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25. Europol: Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020 
26. Red.es: Monográfico Grooming https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/recursos-didacticos-redes.
27. Save the Children: Abuso sexual infantil: Manual de formação para profissionais
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/manual_abuso_sexual.pdf
28. Vulnerabilidade, dano e risco na Internet: Reflexões sobre a base factual da política de segurança das crianças na Internet.. 
http://eprints.lse.ac.uk/62278/1/__lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_Livingstone,%20S_Online%20risk_Livin
gstone_Online%20risk_2015.pdf 



1. Contexto do abuso e exploração 
sexual de menores online

Os tipos de material relacionados com abuso sexual de 
crianças e adolescentes encontrados na Internet são 
difíceis de categorizar, devido à complexidade e elevada 
sensibilidade da natureza do assunto. Em todo o caso, é 
importante abordá-los de maneira a gerar maior 
sensibilização social para o problema e promover uma 
prevenção ativa.
Materiais relacionados com abuso sexual de 
menores resultantes de contacto abusivo.
Imagens ou vídeos com cariz sexual explícito, criados 
pessoalmente e obtidos através da utilização abusiva de 
uma posição de poder sobre a criança, do recurso a 
estratégias emocionalmente coercivas, ou mediante 
atos de força envolvendo violência psicológica ou física. 
Conteúdos de abuso sexual obtidos através de 
fraude, ameaças, coação ou extorsão com recurso à 
Internet.
Imagens ou vídeos com cariz sexual explícito criados 
pelo menor, quando forçado a fazê-lo mediante coação, 
bullying, grooming e extorsão. Uma imagem sensível ou 
qualquer tipo de informação confidencial ou segredo 
previamente obtidos são geralmente usados como 
ferramenta para forçar o menor a disponibilizar 
conteúdo mais explícito ou dinheiro, em troca da não 
divulgação da informação no seu meio ou de não a 
tornar pública na Internet.29.
Conteúdos sexuais autogerados de forma voluntária 
que envolvam a própria criança ou o adolescente.
Imagens ou vídeos sexualmente explícitos ou que 
tenham conotações sexuais gerados pela criança no 
contexto de sexting e que tenham sido divulgados sem 
consentimento, seja acidentalmente ou quando a 
pessoa que recebe esse conteúdo o partilhe sem 
consentimento.
Conteúdos do dia-a-dia colocados em contextos 
sexualizados.
Imagens ou vídeos em contextos normais ou do 
dia-a-dia, produzidos sem intenções sexuais e que não 
tenham conotações sexuais explícitas. São gerados 
pelas próprias crianças ou por outras pessoas ao seu 
redor sendo, de seguida, publicados ou armazenados 
num dispositivo digital. 

Por exemplo, fotografias ou vídeos de família na piscina 
ou no banho, ou outras imagens mais inofensivas em 
que a criança esteja vestida com o uniforme escolar ou 
simplesmente a brincar num parque. 

As crianças que aparecem no conteúdo transformam-se 
em vítimas de abuso e exploração sexual online quando 
o conteúdo é colocado num contexto sexualizado. Por 
exemplo, misturá-las com conteúdo pornográfico para 
adultos, quando se lhes adicionam comentários sexuais, 
ou a identificação de registos cronológicos em vídeos, de 
momentos em que as crianças apareçam brevemente 
em posições comprometedoras.

Os algoritmos de seleção e recomendação de conteúdos 
dos serviços digitais desempenham um papel na 
disseminação desse tipo de conteúdos. O que levou 
algumas plataformas de vídeos a tomar medidas no 
sentido de minimizar ou prevenir esse tipo de utilização 
abusiva30.

29. Europol: Coerção e extorsão sexual na Internet enquanto tipo de crime que afeta as crianças: perspetiva das autoridades policiais 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/online-sexual-coercion-and-extortion-form-of-crime-affecting-children-law-
enforcement-perspective 
30. Blogue Oficial do YouTube: Para mais atualizações sobre as nossas ações relativas à segurança de menores no YouTube 
https://blog.youtube/news-and-events/more-updates-on-our-actions-related-to 

1.4 Tipo de material relacionado com abuso sexual online
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Assim, torna-se claro que os conteúdos que envolvam o abuso sexual de crianças poderão incluir fotografias de 
família ou do dia-a-dia, poses, nudez parcial ou total, conteúdos com atividade sexual individual ou em grupo, em 
que outras crianças, adultos e até animais podem participar, podendo ainda envolver comportamentos sádicos e 
violentos ou bestialismo.

Base de referência da INTERPOL31

[INTERPOL Baseline], o principal padrão 
de referência internacional.

Escala de Aplicação de Penas Penais do Painel 
Consultivo do Reino Unido32 

[UK Sentencing Advisory Panel Scale], uma 
classificação concebida com o propósito de medir 
a criminalidade.

Escala clínica COPINE33[COPINE clinical scale], uma 
classificação concebida para medir os eventuais 
efeitos sobre os autores dos crimes e as vítimas

Para concluir, importa também referir o fenómeno dos 
conteúdos relacionados com abuso sexual de crianças 
gerados por computador34  uma vez que mostra crianças 
a participar em atividades sexuais ou a ter 
comportamentos de maneira sexualizada.

Neste caso em particular, o conteúdo produzido não 
envolve um contacto real, mas antes um conteúdo 
criado artificialmente com simulações de pessoas reais. 
Embora não seja magoada qualquer criança real neste 
tipo de conteúdo, o mesmo contribui para a 
sexualização das crianças e dos adolescentes, sendo 
suscetível de reduzir a perceção da gravidade do abuso 
e da exploração sexual das crianças, especialmente 
junto de potenciais agressores.

31. Conselho Consultivo de Aplicação de Penas de Queensland: Classificação de conteúdos de exploração de crianças para efeitos de aplicação 
de penas https://www.sentencingcouncil.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/512714/QSAC-CEM-consultation-paper.pdf 
32. Conselho de Aplicação de Penas: Orientações Definitivas sobre Crimes Sexuais [Sexual Offences Definitive Guideline] 
https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Sexual-offences-definitive-guideline-Web.pdf 
33. Projeto COPINE: Tipologia das Coleções de Imagens de Pedofilia 
https://www.researchgate.net/profile/Ethel_Quayle/publication/237641206_Typology_of_Paedophile_Picture_Collections/links/00463528a5f4a8
b866000000/Typology-of-Paedophile-Picture-Collections.pdf 
34. Diretrizes de terminologia para a proteção das crianças de exploração sexual e abuso sexual. Capítulo F.4.ii Conteúdos de abuso sexual de 
crianças gerados por computador/digitalmente http://luxembourgguidelines.org 
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Os principais sistemas internacionais para categorizar 
conteúdos relacionados com abuso sexual de crianças 
são os seguintes:



1. Contexto do abuso e exploração 
sexual de menores online
 

As técnicas utilizadas para adquirir ou forçar outras 
pessoas a gerar esses conteúdos são tão diversas 
quanto a criatividade dos agressores. Vão desde 
métodos simples tais como a procura de conteúdo de 
rotina na Internet ou contactar crianças na Internet de 
forma explícita, até estratégias complexas e 
cuidadosamente preparadas com o intuito de atrair a 
sua atenção, enganá-las e, de seguida, coagi-las.

Conteúdos relacionados com abuso sexual de 
crianças obtidos pessoalmente

Uma das primeiras técnicas para produzir este tipo de 
conteúdos baseia-se no contacto físico com crianças e 
adolescentes numa situação de abuso sexual. O 
criminoso aproveita-se de uma relação próxima ou onde 
tenha poder sobre a vítima, podendo utilizar violência 
verbal, abuso emocional e espiritual ou força física, 
manipulação e o segredo para abusar da criança35, 
podendo gravar imagens ou vídeos explícitos do abuso 
para consumo pessoal e exploração online. O segredo 
poderá ser forçado expressamente ou resultar de 
motivos diferentes: uma vítima que não reconheça a 
situação, medo, vergonha, culpa, etc.

O agressor poderá ser um membro da família ou um 
profissional que trabalhe no ambiente da criança ou 
alguém que entrou em contacto com a criança através da 
Internet no âmbito de um processo de aliciamento ou de 
coerção e extorsão sexual infantil. Os agressores poderão 
também ser pessoas que contactam famílias vulneráveis 
 para selecionar possíveis vítimas, ou membros de uma 
rede de tráfico de crianças para exploração sexual36. 
Poderá igualmente existir uma oferta de transmissão 
direta, ou abuso sexual de crianças e adolescentes “por 
encomenda37ou a exploração sexual de crianças no 
contexto de viagens e turismo38,  mesmo quando o 
agressor online realize viagens para abusar pessoalmente 
da mesma criança. Uma característica notável da situação 
acima descrita é a enorme quantidade de conteúdos 
produzidos no Sul de Ásia e na América do Sul.
 

1.5 Métodos de aliciamento e obtenção de conteúdos 
relacionados com abuso sexual de crianças 

35.  Instituto Australiano de Estudos sobre a Família: Conceptualising the prevention of child sexual abuse 
https://acuresearchbank.acu.edu.au/download/5bb2f7760724b150faee97eef3bf9afcfd4cb50e87d7fbab4096c71055c5c82c/1704205/OA_Quad
ara_2015_Conceptualising_the_prevention_of_child_sexual.pdf 
36. Diretrizes de terminologia para a proteção das crianças de exploração sexual e abuso sexual. Capítulo K. Tráfico de Crianças. 
http://luxembourgguidelines.org 
37. Diretrizes de terminologia para a proteção das crianças de exploração sexual e abuso sexual. Capítulo G. Abuso Sexual de Crianças na 
Internet ao Vivo. http://luxembourgguidelines.org 
38. Diretrizes de terminologia para a proteção das crianças de exploração sexual e abuso sexual. Capítulo I. Exploração Sexual de Crianças no 
Contexto de Viagens e Turismo http://luxembourgguidelines.org 

Conteúdos de abuso sexual obtidos através 
de fraude, ameaças, coação ou extorsão com 
recurso à Internet.

Esta categoria inclui técnicas utilizadas no aliciamento, 
coerção e extorsão sexual de crianças na Internet, ou em 
qualquer outro tipo de aliciamento de crianças e 
adolescentes para fins sexuais. São métodos em que 
uma criança é enganada, ameaçada ou chantageada por 
outra pessoa, seja por um adulto ou por outra criança, 
na Internet.

O processo normalmente começa nos meios digitais 
onde as crianças normalmente interagem, podendo 
assumir a forma de contacto direto ou através de um 
amigo em comum. As redes sociais, videojogos online, 
fóruns de aprendizagem de idiomas, clubes de fãs, etc., 
constituem pontos de encontro na Internet para quase 
todas as crianças hoje em dia. Em muitos casos, as 
crianças também utilizam aplicações de elevado risco, 
tais como aplicações de contacto e relacionamentos, ou 
outras aplicações em que exista comunicação anónima 
com estranhos. Um adulto poderá aceder com facilidade 
a qualquer dessas plataformas podendo até fingir ser 
uma criança.

Embora não seja um pré-requisito, os agressores muitas 
vezes criam perfis falsos para atrair crianças, por 
exemplo, apresentando-se como pessoas mais jovens 
com interesses semelhantes aos da vítima. Na Internet, 
não é difícil identificar as características das crianças e 
adolescentes mais vulneráveis, os seus interesses, as 
formas como interagem e as suas fragilidades. Os 
criminosos simplesmente reproduzem-nas, utilizando 
imagens de crianças para parecerem mais credíveis. Por 
vezes, podem entrar em contacto com as crianças sem 
que se façam passar por outra pessoa, porque 
conversar com uma pessoa mais velha também pode 
ser atraente, lisonjeiro ou interessante.
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39. Unidade de Investigação do Ciberespaço da Universidade de Lancashire Central: Uma tipologia da exploração virtual de crianças e práticas 
de aliciamento na Internethttps://pdfs.semanticscholar.org/898c/0e9791e5d227dd875129ca05cf7cae08d4c4.pdf 
40. Red.es: Monográfico Grooming  https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/recursos-didacticos-redes.
41. Perceções das Famílias: 6 Fases do Aliciamento na Internet | A Sua Criança Está Segura? 
https://knowledge-centre.familyinsights.net/knowledge-base/6-stages-of-online-grooming-is-your-child-safe/ 
42. Europol: Coerção e extorsão sexual na Internet enquanto tipo de crime que afeta as crianças: perspetiva das autoridades policiais 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/online-sexual-coercion-and-extortion-form-of-crime-affecting-children-law-enforcem
ent-perspective 
43. Abuso e Negligência de Crianças: Questões Forenses relacionadas com Provas, Impacto e Gestão 
https://books.google.es/books?id=qTGGDwAAQBAJ&pg=PA63 
44. Projeto Europeu de Aliciamento Online: Relatório Final 
https://www.researchgate.net/publication/257941820_European_Online_Grooming_Project_-_Final_Report 

As fases típicas destas situações encontram-se descritas 
abaixo39,40,41,42 , embora deva ser referido que não são 
todas necessárias em todos os casos, e não seguem 
necessariamente esta sequência. Além disso, importa 
sublinhar que há situações nas quais o agressor obtém 
conteúdos, segredos ou informações para efeitos de 
chantagem, através do acesso não autorizado às contas da 
vítima (hacking), ou a partir de conteúdos publicados nas 
redes sociais ou noutras páginas de Internet públicas 
(sobre-exposição). O acesso a estes conteúdos pode 
acelerar ou tornar desnecessárias algumas das fases 
destes processos.

Em geral, após o primeiro contacto, os agressores tentam 
mudar para uma plataforma em que a comunicação seja 
mais privada e encriptada43 (por exemplo, uma ferramenta 
de envio instantâneo de mensagens) em que tentam 
ganhar a confiança da criança de formas diferentes. 
Poderão tentar criar uma amizade falsa que evolua 
gradualmente com gestos de afeto, atenção e 
preocupação, ofertas virtuais ou presentes físicos, até que 
seja estabelecida uma relação íntima e aparentemente 
próxima. Neste momento, o abusador poderá forçar a 
vítima a manter a relação em segredo, podendo também 
tentar isolá-la socialmente dos seus grupos de pares, 
família e amigos. A sua linguagem poderá assumir um tom 
mais forte e abordar questões sexuais.

Noutras ocasiões, o agressor poderá passar do contacto 
inicial a uma proposta direta à criança para se envolver 
  

Para mais informações sobre 
aliciamento, consulte: 
https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse
/types-of-abuse/grooming/

nalgum tipo de atividade sexual virtual44 ou mostrar 
imagens ou vídeos sexuais alegadamente suas, e 
pedir-lhes que respondam do mesmo modo. Importa 
recordar que os pré-adolescentes e os adolescentes estão 
a descobrir a sua sexualidade e têm curiosidade sobre as 
relações íntimas e sexuais. Isso poderá levá-los a aceitar 
propostas de alto risco, mesmo que sejam provenientes de 
completos estranhos.

O adulto pede à criança para partilhar algum tipo de 
segredo ou criar e enviar o primeiro conteúdo sexual, tal 
como uma pose quase sem roupa, ou um gesto ou ação 
com conotações sexuais. Se a criança aceitar e depois criar 
e enviar a imagem ou vídeo, o agressor passa a ter uma 
arma para continuar a exigir mais conteúdos por meio de 
chantagem ou extorsão. Em consequência, a vítima 
poderá ter medo de que o agressor divulgue o conteúdo 
ou as conversas e os dados pessoais que compartilhou. A 
criança poderá ficar também assustada com a reação da 
sua família ou das autoridades. As crianças poderão até 
acreditar que estão numa relação amorosa real e 
continuar a gerar mais conteúdos, apesar de se tratar 
efetivamente de uma situação de abuso e exploração.

PRIMEIRO
CONTACTO

COMUNICAÇÃO
PRIVADA

RELAÇÃO
ÍNTIMA

CHANTAGEM
E EXTORSÃO

RELAÇÃO
DE AMIZADE

PEDIDO DE 
CONSENTIMENTO SEXUAL

GANHAR A CONFIANÇA 

01

02 04 06

03 05
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O conteúdo é armazenado nos seus dispositivos, e 
poderá perder-se ou ir parar às mãos erradas de modo 
acidental. As crianças poderão também partilhar 
imagens com o seu parceiro, com pessoas de quem 
gostam ou com outras pessoas, que por sua vez 
poderão decidir, de seguida, publicar os conteúdos sem 
o seu consentimento, por diversão ou por vingança.

Independentemente da situação, uma quantidade cada 
vez maior deste tipo de conteúdos acaba por ser 
publicada na Internet45, podendo ir parar às mãos de 
criminosos que poderão incluí-los em páginas de 
Internet, listas, fóruns ou grupos e canais de envio de 
mensagens em que os conteúdos relacionados com 
abuso sexual de crianças são partilhados.

Para mais informações acerca 
de sexting, consulte:
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-
safe/online-safety/sexting-sending-nudes/

45. Internet Watch Foundation: Relatório Anual 2019 
https://www.iwf.org.uk/sites/default/files/reports/2020-04/IWF_Annual_Report_2020_Low-res-Digital_AW_6mb.pdf 
46. Red Barnet: Fotografias do quotidiano de crianças num contexto sexualizado 2020 
https://storage.eun.org/resources/upload/359/20200512_110302149_359_Everyday_pictures_SCDK.pdf   

Os criminosos navegam pela Internet até encontrarem 
conteúdos suscetíveis de ser sexualizados, por exemplo, 
acrescentando registos cronológicos a vídeos dos 
breves momentos em que uma criança apareça em 
posições ligeiramente comprometedoras, 
acrescentando comentários escritos de abuso sexual, ou 
combinando os conteúdos com material pornográfico 
para um público adulto46.

Tal como na situação anterior, guardam as imagens e 
vídeos em servidores de ficheiros privados ou partilhados 
ou preparam-nos para venda ou distribuição por meio de 
diversos canais de conteúdos relacionados com abuso 
sexual de crianças.

Para mais informações relativas à privacidade, consulte: 
https://www.esafety.gov.au/parents/skills-advice/privacy-child.

Conteúdos do dia-a-dia colocados num 
contexto sexualizado

Os criminosos poderão também utilizar as mesmas 
técnicas mencionadas acima para procurar imagens ou 
vídeos do dia-a-dia na Internet. O material não é 
sexualmente explícito e poderá ser publicado nas redes 
sociais, em plataformas de vídeos, blogues ou catálogos de 
produtos para crianças. A partilha parental [Sharenting], 
ou a publicação em massa de fotografias de família por 
adultos constitui uma fonte importante de conteúdos. 
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Conteúdos sexuais autogerados 
de forma voluntária que envolvam 
a criança ou o adolescente

Nestas situações, o agressor poderá aceder a redes 
sociais ou outras comunidades e páginas de Internet 
normalmente utilizadas por crianças e adolescentes 
para procurar conteúdos com conotações sexuais 
gerados por crianças ao realizar sexting. As crianças 
poderão partilhar voluntariamente os conteúdos num 
contexto que se denomina atualmente por 
sobre-exposição pessoal à Internet, ou o conteúdo 
poderá ser acidental ou deliberadamente disseminado 
ou publicado sem o consentimento da criança.

Esta prática acarreta um número elevado de riscos, 
embora a curiosidade da criança sobre a sexualidade e 
as pressões sociais para agradar ao seu parceiro, 
responder aos conteúdos recebidos da mesma forma, 
integrar-se junto dos seus pares ou atrair a atenção de 
alguém de quem gostam, possam levar a criança a 
exibir-se diante da câmara.                   



1. Contexto do abuso e exploração 
sexual de menores online
 

Os criminosos podem armazenar os conteúdos de forma 
privada em suporte físico de elevada capacidade, por 
exemplo, discos rígidos e dispositivos usb portáteis. 
Poderão também utilizar serviços de armazenamento em 
cloud, os quais lhes permitem partilhar os conteúdos sem 
restrições relativas a fronteiras ou limites temporais.

Não nos estamos a referir a um ambiente 
descontrolado, graças ao facto de a 
regulamentação das comunicações online se 
encontrar cada vez mais reforçada. Mas tal 
como qualquer outro meio, existem canais em 
que os criminosos podem atuar.

As ferramentas que os criminosos utilizam dependem, em 
grande medida, das suas preferências. Ao mesmo tempo, 
também poderão variar consoante o quão preocupados 
estão sobre a sua própria segurança e a necessidade de 
cobrir o seu rasto e evitar serem descobertos. Pode 
definir-se possíveis categorizações de criminosos47: 
Simples Visualizadores, pessoas que tenham um interesse 
sexual em crianças e assistam a conteúdos relacionados 
com abuso sexual de crianças. Operadores Livres, 
criminosos que partilham e distribuem conteúdos 
relacionados com abuso sexual de crianças na Internet; 
Operadores Fechados, criminosos que distribuem 
conteúdos ilegais, com níveis de segurança elevados, 
recorrendo a comunidades e ferramentas de acesso 
restrito; e Peritos, agressores, independentemente de 
terem ou não um longo registo criminal, que têm um 
enorme cuidado acerca da sua segurança.

Muitos dos canais que utilizam são redes sociais ou 
aplicações de envio instantâneo de mensagens, que 
geralmente incluem funcionalidades de encriptação 
como parte do processo de comunicação. Os criminosos 
responsáveis pela criação, obtenção ou distribuição de 
conteúdos contactam pessoas que pretendam 
consumi-los. É frequente organizarem grupos privados 
ou utilizarem códigos de linguagem privados para

1.6 Ferramentas e técnicas utilizadas para disseminar 
conteúdos relacionados com abuso sexual de crianças 

comunicar em código sobre o tema, evitando desse 
modo os protocolos de segurança.

Guardam vídeos e imagens relacionados com abuso 
sexual de crianças na cloud, onde podem armazená-los 
num formato encriptado, partilhá-los com facilidade e 
até visualizá-los online. Há dados que demonstram que 
83% dos conteúdos relacionados com abuso sexual de 
crianças se encontram armazenados em serviços de 
hospedagem de imagens, 6% em serviços de 
hospedagem de arquivos, 6% em páginas de internet e 
5% noutros serviços online48.

Os avanços tecnológicos também criaram novas 
possibilidades de gerar, distribuir e consumir conteúdos 
relacionados com abuso sexual de crianças, tais como a 
transmissão direta organizada ou abuso sexual de 
crianças “por encomenda”.

47. Conteúdos de abuso de crianças e a Internet: Ciberpsicologia dos crimes sexuais praticados na Internet relacionados com criança 
https://www.researchgate.net/profile/Mike_Berry2/publication/277774727_Aiken_Moran_Berry_2011/links/5572ff1508aeb6d8c017af5e/Aiken-
Moran-Berry-2011.pdf 
48. INHOPE: Relatório anual 
2019.https://www.inhope.org/media/pages/the-facts/download-our-whitepapers/e09e3a0238-1603115653/2020.10.19_ih_annualreport_digital
.pdf 

Serviços de 
hospedagem 
de arquivos

5% Outros 
serviços6% 

Websites6% 

Serviços de 
hospedagem 
de imagens

83% 
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Os demais métodos de troca de conteúdos são menos 
intuitivos. É necessário ter em consideração que a 
Internet é uma rede muito maior do que aparenta ser, 
incluindo a denominada deep web49 , com espaços que 
não são de livre acesso. São guardados numa página de 
internet ou servidor com acesso limitado a utilizadores 
que possuam uma conta e password de acesso, de 
modo que os seus conteúdos não apareçam em 
resultados de pesquisa na Internet. Normalmente são 
espaços que são utilizados para armazenar grande parte 
dos dados necessários para operar os serviços que 
utilizamos no dia-a-dia, tais como o correio eletrónico ou 
lojas online, que obviamente precisam de ser protegidas 
através de encriptação e protocolos complexos.

Contudo, há pessoas que utilizam este tipo de tecnologia 
para fins ilegais, maliciosos ou prejudiciais, tais como a 
troca de conteúdos relacionados com abuso sexual de 
crianças dentro do que se denomina como dark web. Na 
dark web, os criminosos utilizam ambientes encriptados 
que exigem navegadores ou ferramentas de acesso 
específicos. Esse ambientes, tais como o TOR, conferem 
aos utilizadores mais possibilidades de anonimato, 
permitindo-lhes também aceder a recursos da rede 
transparentes de forma anónima.

Uma outra ferramenta tipicamente utilizada são as 
redes de comunicações ponto-a-ponto [peer-to-peer 
(P2P)], em que os utilizadores podem partilhar 
informações sem intermediários, tornando desse modo 
mais difícil detetar este tipo de atividade criminosa. 
Algumas destas evoluíram no sentido de se tornarem 
comunidades fechadas complexas, em que o acesso se 
encontra limitado a pessoas que tenham recebido um 
convite de um membro, normalmente sob a condição de 
que disponibilizem algum conteúdo novo relacionado 
com o abuso sexual de crianças ou adolescentes.

Para concluir, um outro canal importante para o abuso 
sexual de crianças são os conteúdos normais do 
dia-a-dia em diversas páginas de internet, plataformas 
de vídeos e redes sociais públicas (por exemplo, o 
YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc.). Tal como 
referido acima, este tipo de conteúdo é suscetível de ser 
sexualizado ao acrescentar comentários sexuais, 
identificar posturas comprometedores em breves 
momentos num vídeo com recurso a etiquetas ou 
registos cronológicos ou incluindo imagens do dia-a-dia 
de crianças e adolescentes em conteúdos 
acompanhados por conteúdo pornográfico para adultos.

49. INCIBE – IS4K: Protege a los menores de contenidos inadecuados en la Deep Web o Internet profunda.
 https://www.is4k.es/blog/protege-los-menores-de-contenidos-inadecuados-en-la-deep-web-o-internet-profunda
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50. United Nations: Convention on the Rights of the Child. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf

2. Prevenir a exploração e o abuso sexual 
de crianças online

1. Estar conscientes do problema.
Ter noção da realidade da exploração e abuso sexual de 
crianças online é fundamental para a diminuição dos 
riscos, bem como aceitar que qualquer criança e 
adolescente podem tornar-se vítimas.

2. Dar prioridade aos direitos da criança e à 
sua proteção.
Reconhecer os seus direitos50, incluindo os seus direitos 
à privacidade, promovendo a necessidade de pensar 
sobre as eventuais consequências a longo prazo antes 
de partilhar imagens e vídeos de crianças e adolescentes 
na Internet.

3. Criar um clima de confiança.
Oferecer à criança uma rede de apoio familiar onde se 
consiga sentir segura e protegida e na qual possa contar se 
surgirem problemas. Abordar a discussão relativa à 
segurança na Internet cedo, recorrendo a referências 
adequadas à faixa etária e desenvolvendo posteriormente 
com o passar do tempo. Garantir sempre que a 
comunicação seja uma possibilidade.

4. Desenvolver competências sociais 
saudáveis.
Promover o desenvolvimento da sua autoestima, empatia, 
pensamento crítico e determinação para que 
comuniquem e se relacionem com as outras pessoas de 
forma adequada, segura e com respeito, desenvolvendo 
uma identidade digital positiva.

5. Promover a participação dos pares.
Garantir às crianças as ferramentas necessárias para 
que desenvolvam um sentido de responsabilidade que 
lhes permita protegerem-se mutuamente. O seu papel é 
fundamental ao pedir ajuda em relação a possíveis 
casos de abuso.

6. Mediação parental para a aprendizagem 
digital.

Compreender que a Internet é mais um recurso em 
relação ao qual precisa de se manter atualizado, 
conhecendo as atividades online das crianças de modo a 
orientá-las e acompanhá-las, aceitando regras adaptadas 
à sua idade e nível de maturidade, e garantindo que são 
respeitadas, ajudando-as desse modo a utilizar a Internet 
de forma autónoma, responsável e segura.

7. Configurar dispositivos de forma 
adequada.
Conhecer as orientações básicas de cibersegurança para 
telemóveis, tablets e computadores, incluindo métodos 
de desbloqueio seguros, proteção das suas contas e 
chaves de acesso, privacidade, segurança e opções de 
bem-estar digital, e avaliar a adequação do controlo 
parental quando necessário.

8. Reduzir os riscos na sua rotina digital.
Facultar informações sobre os riscos e possíveis 
consequências a médio e longo prazo de práticas tais 
como o sexting. Promover o desenvolvimento de uma 
sexualidade saudável que respeite a própria criança e as 
outras pessoas.

9. Promover estratégias de autoproteção.
Falar naturalmente sobre relações saudáveis, 
sexualidade e os riscos que podem surgir na Internet, 
ajudando as crianças a identificá-los e a analisar 
eventuais pedidos ou contactos de elevado risco.

10. Procurar ajuda profissional no caso de 
uma eventual situação de abuso sexual
Se notar comportamentos de risco elevado, terá de 
entender a gravidade da situação e procurar orientação 
e apoio profissional. Se suspeitar da existência de uma 
situação de abuso sexual, contacte a polícia, ou o 
organismo público de proteção das crianças.

2.1 Recomendações às famílias

As situações de abuso sexual de crianças e adolescentes online podem acontecer a qualquer pessoa. São 
frequentemente difíceis de identificar, complicadas de gerir e resolver, podendo resultar em 
consequências graves para o desenvolvimento da criança e para a sua vida mais tarde. É por esta razão 
que o envolvimento da sociedade no seu todo se afigura essencial na prevenção e redução deste tipo de 
risco. Para além disso, é importante que as famílias, os educadores, outros profissionais e as próprias 
crianças estejam informados acerca dos serviços de apoio disponíveis.

Para mais informações sobre 
os meios de apoio  page. 24
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A prevenção familiar e educacional não deverá 
concentrar-se exclusivamente em evitar que alguém 
se torne numa vítima, mas também encorajar as 
crianças a rejeitar este tipo de conteúdos ao terem a 
noção das implicações da sua criação. As crianças e 
adolescentes de hoje em dia serão os adultos de 
amanhã, sendo essencial promover um 
desenvolvimento saudável da sua personalidade e 
sexualidade, com responsabilidade e respeito pelos 
outros, de modo a reduzir a procura de conteúdos 
relacionados com abuso sexual de crianças no 
futuro.

Para mais informações, 
consulte:

https://www.europol.europa.eu/publications
-documents/online-safety-advice-for-young-
children-parents-and-carers

https://www.europol.europa.eu/activities-se
rvices/public-awareness-and-prevention- 
guides/your-life-online-protect-it

https://www.europol.europa.eu/how-to-set-
your-privacy-settings-social-media

+
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Tal como qualquer outro adulto que interaja com uma 
criança, os membros da comunidade educativa são 
responsáveis pela sua segurança e proteção. O principal 
objetivo no combate ao abuso sexual online deverá ser 
proporcionar uma educação digital adequada à criança, 
ajudando-a a desenvolver competências que possibilitem 
a sua autoproteção.

O que inclui uma educação transversal específica.
As crianças e os adolescentes precisam de aprender a 
utilizar a tecnologia de modo responsável e em 
segurança. Tal inclui formação sobre cibersegurança, 
sendo que a literacia mediática no programa 
curricular tem um grande benefício no seu 
desenvolvimento futuro. Ao apoiar as crianças no 
desenvolvimento do pensamento crítico, ficam mais 
bem preparadas para interpretar informações e 
factos, e para detetar e lidar com abordagens falsas, 
mentiras, declarações falsas, etc. Também é 
vivamente recomendado demonstrar às crianças 
como gerir os problemas desde o primeiro momento 
em que entram em contacto com a Internet e como 
pedir ajuda sem sentirem vergonha ou receio. A linha 
de apoio, o Centro Internet Segura ou as autoridades 
de aplicação da lei do seu país poderão disponibilizar 
meios que o apoiem em relação a esta questão.

Desenvolva atividades de sensibilização.
O meio educativo representa um espaço de 
aprendizagem ideal para sessões de sensibilização e 
atividades de aprendizagem sobre os problemas 
relacionados com a exploração e abuso sexual de 
crianças e para desenvolver formas de reduzir os riscos 
nas rotinas digitais das crianças, demonstrando-lhes 
formas de se manterem em controlo. As questões que 
podem ser abordadas abrangem os relacionamentos e 
sexualidade saudáveis, respeito e valores da 
coexistência cívica, ou aprender a rejeitar pedidos 
estranhos, duvidosos ou indesejados.

2. Prevenir a exploração e o abuso sexual 
de crianças online

O respeito pelos outros é essencial para prevenir 
os pedidos e solicitações de conteúdos íntimos de 
outras crianças. Armazenar ou partilhar imagens 
ou vídeos íntimos de uma criança ou adolescente 
constitui um crime.

Promova a colaboração e apoio entre pares.
Quando ocorre uma situação de abuso, as primeiras 
pessoas que podem suspeitar ou descobrir essa 
situação são normalmente as pessoas mais próximas 
da criança: os seus amigos e colegas de turma. É por 
isso que é essencial fazer com que percebam a 
importância de apoiar a vítima, de a ouvir e de a ajudar 
a pedir o apoio de um adulto ou ajuda profissional.

Crie uma rede de apoio nas escolas.
Estabelecer um sistema de mediação numa escola 
pode revelar-se desafiante. Contudo, pode ter vários 
efeitos positivos: pode melhorar a coexistência e o 
apoio entre as próprias crianças, pode contribuir 
para a identificação precoce e resolução de conflitos, 
incluindo situações relacionadas com exploração e 
abuso sexual de crianças, por exemplo, quando 
imagens íntimas de uma criança são partilhadas 
entre colegas de turma sem o consentimento da 
criança. Criar um grupo de mediadores e facultar 
informações sobre as pessoas específicas do pessoal 
docente disponíveis para ajudar nessas questões, 
poderá transmitir confiança à criança relativamente 
ao sistema, permitindo assim a denúncia de 
eventuais situações de abuso.

As crianças precisam de ter noção das possíveis 
consequências a médio e longo prazo da sua 
participação em práticas tais como o sexting, 
em que podem colocar as suas vidas privadas e 
privacidade nas mãos de outras pessoas.

2.2 Orientações para educadores e outros profissionais
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3. Detetar eventuais casos de exploração 
e abuso sexual de crianças online

3.1 Sinais de alerta nas crianças

A Internet é mais um meio de comunicação, o que 
acontece na Internet pode afetar a criança da mesma 
forma que qualquer outra situação no seu dia-a-dia. Os 
problemas que as crianças enfrentam na Internet são reais 
e as consequências podem fazer-se sentir ao nível físico, 
emocional e social. Além disso, estas consequências 
poderão até agravar-se devido à disseminação e duração 
dos conteúdos na Internet, assim como pelas dificuldades 
em removê-los de forma definitiva.

Em muitas situações de exploração e abuso sexual de 
crianças online, as vítimas não têm noção de que se trata 
de um crime, não se identificam como vítimas e podem 
sentir vergonha ou receio e não saber o que fazer. Uma 
outra característica é a de que as vítimas tendem a 
esconder a verdadeira situação dos adultos, tal como 
fazem em relação a qualquer outro problema relacionado 
com a sua vida privada, relações sociais ou sexualidade.

Simultaneamente, poderá estar atento a determinados 
sinais de alerta que, apesar de não serem indicadores 
claros deste tipo de situação, poderão fazê-lo suspeitar 
de que não está tudo bem com a criança. Se esses 
sintomas existirem, é importante estar atento aos 
mesmos e pensar que poderá haver um problema de 
exploração ou abuso sexual online.

O envolvimento da família na 
aprendizagem da criança, no 
acompanhamento e na verificação diária 
das suas atividades na Internet pode 
ajudar os pais a detetar sinais de alerta 
precoces. Manter um ambiente em que 
exista proximidade, atenção, confiança e 
diálogo permite que as crianças peçam 
ajuda. Conversas frequentes acerca das 
suas atividades diárias na Internet podem 
permitir que os pais se apercebam de 
alterações no seu comportamento que 
poderão ser um motivo de preocupação. 
Estas estratégias podem facilitar uma 
reação em tempo útil, ao confirmar se 
existe um problema e resolvê-lo antes 
que fique pior.

Sinais de alerta a que se deve estar atento51,52:

Alterações no comportamento: a criança comporta-se 
ou age de forma diferente, torna-se mais irritável, triste, 
introvertida, sensível, apática, poderá ter problemas 
psicossomáticos, pesadelos, regressões, distúrbios 
alimentares ou do sono, etc. A criança poderá ainda tentar 
chamar a atenção dos pais através de comportamentos 
agressivos ou antissociais, desrespeitar regras familiares, o 
regulamento interno da escola ou limites noutros 
contextos do dia-a-dia.

Desempenho escolar reduzido: as dificuldades de 
concentração podem interferir com a atenção na sala de 
aulas, durante os trabalhos de casa ou nos testes. A 
criança poderá começar a faltar às aulas com 
regularidade sem apresentar uma explicação.

Alterações nas suas relações sociais: poderão 
demonstrar relutância em participar em atividades de 
grupo com colegas de turma ou decidir subitamente 
mudar o seu grupo de amigos.

Isolamento: quando a alteração no comportamento social 
da criança leve a que esta se isole, para evitar estar com 
pessoas da sua faixa etária ou explorar relações íntimas.

Maior segredo ao utilizar dispositivos: a criança 
demonstra subitamente um grande interesse na sua 
privacidade, não quer partilhar o seu telemóvel ou 
computador, esconde-se ou exige ficar sozinha para 
utilizar o dispositivo sem supervisão.

Interesse em conteúdo sexual impróprio: a criança 
poderá demonstrar um interesse excessivo em conteúdo 
pornográfico, fazer declarações sexuais falsas ou 
impróprias, ou utilizar vocabulário sexual que as crianças 
da sua idade não utilizam. É também importante prestar 
atenção a eventuais comportamentos impróprios que 
possam indicar um interesse por conteúdos relacionados 
com abuso sexual de crianças, de modo a obter ajuda 
profissional assim que possível. Com as competências e 
meios adequados, a criança será capaz de gerir os seus 
impulsos sexuais de forma adequada, com uma vida 
normal para além do ciclo de abuso.

51. Red.es: Monográfico Grooming  https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/recursos-didacticos-redes. 
52. Save the Children: Abuso sexual infantil: Manual de formación para profesionales 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/manual_abuso_sexual.pdf 
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3. Detetar eventuais casos de exploração 
e abuso sexual de crianças online

3.2 Localizar materiais de abuso ou exploração sexual de crianças 

Um utilizador comum de Internet, nas suas atividades 
digitais normais e lícitas, provavelmente não encontra 
imagens ou vídeos de abuso e exploração sexual de 
crianças. Estes conteúdos estão geralmente escondidos 
dos websites públicos de modo a terem uma menor 
probabilidade de serem detetados, denunciados, 
apagados e de as pessoas responsáveis pelos mesmos 
serem acusadas. Além disso, as plataformas digitais têm 
conhecimento do problema, estabelecendo políticas 
estritas e comunicando procedimentos para lidar com o 
material de abuso e exploração sexual de crianças.

De qualquer modo, se um utilizador encontrar online ou 
receber uma mensagem com um exemplo evidente, 
como breves imagens ou vídeos com conotações sexuais 
nos quais os protagonistas sejam claramente crianças, ou 
uma insinuação sobre os locais onde pode ser 
encontrado este tipo de conteúdos, ou como contactar 
uma comunidade ou um distribuidor, tem a 
responsabilidade de os denunciar. Cada denúncia pode 
fazer a diferença no sentido de proteger as crianças do 
abuso e da exploração sexual.

Mais informações sobre os tipos de materiais 
de abuso sexual de crianças: page. 10

Outra situação possível é receber uma proposta de 
contacto de um adulto com claras intenções sexuais ao 
usar uma rede social, um videojogo ou qualquer outra 
plataforma online. Nesses casos, é importante 
considerar que quem envia a proposta pode estar a 
tentar localizar utilizadores que sejam crianças.

Seja qual for a situação, é essencial o envolvimento 
dos cidadãos para melhorar a segurança da Internet. 
Denunciar o perfil, o conteúdo ou o website e encorajar 
a criança a colaborar na adoção destas medidas. Todas 
as denúncias contam e podem ajudar a impedir que as 
crianças sofram abusos sexuais.

Como denunciar:

Se o utilizador estiver numa rede social, num fórum 
ou num videojogo, denuncie-os à própria plataforma, 
usando as opções de denúncia disponíveis 
(geralmente clicando nas opções de perfil ou 
mensagem, ou usando o sistema de contacto da 
plataforma ou o serviço de assistência).

Se o utilizador estiver a tentar violar os seus direitos ou a 
sua dignidade com métodos como mensagens que 
envolvam assédio, ameaças ou tentativas de chantagem, 
guarde as mensagens originais, sendo recomendado 
guardar capturas de ecrã para as denunciar à polícia.

Se encontrar um anúncio, um website ou imagens de 
natureza sexual que envolvam crianças, contacte a 
polícia ou denuncie-os à sua linha de denúncia 
nacional. Existem canais de denúncia para este tipo de 
conteúdos que protegem a identidade do denunciante.

A mera posse de materiais de abuso sexual de 
crianças constitui um crime. Não descarregue 
materiais e não os anexe quando proceder a uma 
denúncia. Limite-se a facultar os dados 
necessários para dar início à investigação, como a 
URL do website.

Mais informações sobre recursos 
de ajuda e denúncia: page. 24
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3. Detetar eventuais casos de exploração 
e abuso sexual de crianças online

3.3 Orientações para famílias sobre a forma de reagir

Em situações em que suspeite que uma criança é uma 
possível vítima de abuso ou exploração sexual online, é 
essencial saber como reagir para evitar mais 
consequências, garantir a sua segurança e resolver a 
situação.

1. Mostre-lhe apoio incondicional.
Fale calmamente com a vítima num contexto que não 
seja ameaçador, dizendo-lhe que está num local seguro 
com pessoas em que pode confiar plenamente, onde se 
pode expressar livremente e falar sobre tudo o que lhe 
estiver a acontecer. É importante mostrar autocontrolo 
e entender que a sua situação é altamente vulnerável.

Pareces triste, estás bem? Posso ajudar-te?
Seja o que for, vamos encontrar uma solução juntos.
Isto pode acontecer a qualquer pessoa, não é culpa tua.
Preferes falar com outra pessoa em quem confies?

2. Oiça a sua versão dos acontecimentos.
Nesta conversa, o papel do adulto deve ser ouvir e 
acompanhar a criança, sem julgamentos ou 
pressuposições. Ponha-se no seu lugar, está a tentar 
explicar uma experiência íntima, complexa e dolorosa. 
Tente não a interromper, dê-lhe todo o tempo de que 
necessitar e sublinhe que não é culpa dela, que o que lhe 
aconteceu é um crime. A criança pode sentir-se mais 
confortável se falar com outra pessoa em quem confiar 
ou pode sentir-se melhor se lhe contar na companhia de 
um amigo da sua idade que saiba da situação.

3. Recolha provas.
É essencial denunciar todos os possíveis casos de abuso 
ou exploração sexual de crianças. Por isso, é necessário 
pedir à vítima para facultar todos os detalhes que 
consiga para que a polícia possa investigar o abuso e 
localizar o criminoso. As mensagens originais devem ser 
guardadas, sendo aconselhável fazer capturas de ecrã. 
Embora esta situação seja desagradável, pode ser muito 
útil para a investigação. Por razões de segurança, as 
provas, as imagens e os vídeos devem ser armazenados 
cuidadosamente, e mais ninguém deve ter acesso aos 
materiais.

4. Peça ajuda profissional.
O abuso sexual de crianças é um problema grave e 
complexo. Por este motivo, recomenda-se que ligue para 
um serviço profissional de aconselhamento, como a linha 
de ajuda ou o Centro Internet Segura do seu país, que peça 
ajuda psicológica aos serviços de saúde e que denuncie o 
que aconteceu às autoridades policiais nacionais.

Quando a polícia tiver determinado que qualquer ação 
para retirar os materiais não irá pôr em causa a 
investigação ou o processo judicial, pode contactar as 
plataformas e os serviços online onde teve lugar o abuso 
(por ex., ferramentas de envio de mensagens, redes 
sociais, etc.). Denuncie e bloqueie o utilizador, bem como o 
conteúdo que deve ser apagado, sendo também possível 
exercer os direitos de acordo com o Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados53. 

É muito importante lembrar que a criança 
nunca é a parte culpada, mas antes a pessoa 
que abusa dela, diretamente ou através da 
sexualização da sua imagem.

O apoio incondicional dos seus amigos pode 
ser decisivo para permitir que a criança fale 

sobre a situação e a supere

Mais informações sobre recursos 
de ajuda e denúncia: page. 24
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3. Detetar eventuais casos de exploração 
e abuso sexual de crianças online

3.4 Conselho para educadores e profissionais

Os adultos que fazem parte do mundo da criança podem 
detetar sinais ou indicações que podem significar que 
existe um possível caso de abuso ou exploração sexual 
online. Os profissionais que passam muito tempo na 
companhia da criança, como o pessoal docente, o pessoal 
médico ou pessoas que trabalhem nos setores do lazer e 
do desporto, podem descobrir estas situações e devem 
conseguir ajudar a vítima, prestando-lhe apoio e 
garantindo que a situação é denunciada.

Mais informações sobre sinais de aviso:         
página. 20

Como ajudar uma criança numa situação de abuso ou 
exploração sexual online

Manter a atitude certa sempre que tiver 
conhecimento de uma situação de abuso. Um 
problema desta dimensão não pode ser ignorado. É 
essencial reagir de uma forma especialmente 
cuidadosa e respeitosa para proteger a vítima e a sua 
privacidade, sem julgar nem culpar. Para facilitar o 
processo aos profissionais responsáveis, é 
aconselhável incluir esta questão no plano de ação e 
no protocolo de salvaguarda ao centro educativo e 
nos procedimentos operacionais equivalentes da 
estrutura de prestação de cuidados de saúde da 
criança ou em qualquer outro serviço que tenha 
contacto direto com crianças.

Apoiar a criança e oferecer um espaço seguro em 
que a criança possa confiar e onde possa falar sobre o 
que aconteceu. As crianças e os adolescentes são 
muito vulneráveis nestas situações e o medo pode 
fazer com que não reajam. Muitos deles não sabem 
que são vítimas de um crime e podem sentir-se 
envergonhados ou culpados. Lembrar-lhes que 
podem ter um círculo de pessoas que os apoiam e que 
o problema pode ser resolvido pode incentivá-los a 
falar da sua experiência e a denunciar o abuso.

Contacte serviços especializados e informe a família 
ou os tutores, desde que tal não seja 
contraproducente. Em situações complexas como 
estas, é aconselhável obter ajuda de serviços 
profissionais especializados dos serviços educativos, 
de saúde e sociais. A polícia ou os serviços de menores 
do Ministério Público podem também dar orientações 
e prestar apoio à denúncia.

Cada situação de abuso e exploração sexual online de 
crianças coloca a segurança da criança e de muitas 
outras crianças em sério risco. Uma reação eficaz e 
rápida pode reduzir as consequências para a criança e 
impedir novas situações de abuso.

Ligue para a linha de apoio, para o Centro 
Internet Segura ou para as autoridades 
policiais do seu país.
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4. Recursos de interesse

Existem muitas organizações em todo o mundo que 
combatem o abuso e a exploração sexual online de 
crianças. Oferecem apoio e assistência às vítimas e às 
suas famílias. É necessário conhecer estes serviços para 
que qualquer adulto ou criança os possa contactar caso 
ocorra uma situação de abuso, risco ou quando tiverem 
dúvidas sobre este tipo de problema. Embora os 
procedimentos específicos de cada entidade possam ser 
diferentes, por regra podemos distinguir entre:

Política: as autoridades policiais geralmente têm 
equipas especializadas que combatem o abuso e a 
exploração sexual online de crianças e que também 
prestam ajuda às vítimas.

Centros Internet Segura: fazem parte da rede 
europeia Better Internet for Kids. São responsáveis 
por desenvolver programas de sensibilização e 
formação para proteger as crianças e os 
adolescentes na Internet e por operar linhas de 
apoio e linhas diretas para esta questão.

Linhas de apoio: organizações que dão orientações e 
apoio relativamente a problemas específicos. Podem 
revestir a forma de linhas de apoio telefónico, serviços 
de Internet ou oferecer assistência cara a cara.

Linhas diretas: organizações que ajudam as pessoas 
a comunicar e denunciar conteúdos de abuso sexual 
online a crianças. Também prestam informações que 
podem ser úteis ao tentar ajudar crianças em 
situações de abuso.

Associações de vítimas e outras organizações 
especializadas: oferecem cuidados, orientações e 
programas de apoio para ajudar a recuperação da 
vítima, desenvolver campanhas de sensibilização, etc.

Iniciativas tecnológicas: estes programas são 
estabelecidos para melhorar processos automáticos 
para detetar materiais de abuso sexual online de 
crianças, pelo que facilitam o seu bloqueio e 
apagamento, a identificação de vítimas que precisem 
de ajuda e dos criminosos que devam ser acusados e 
tratados.

Para encontrar o serviço de apoio ou orientação mais 
adequado ou identificar os centros de assistência em 
qualquer país, consulte as listas de recursos nas 
seguintes organizações:

BIK (Better Internet for Kids):
plataforma europeia cuja missão é sensibilizar os 
cidadãos sobre a segurança online das crianças. Contém 
informações sobre os Centros Internet Segura, linhas de 
apoio e linhas de denúncia em toda a UE:
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home

INHOPE
Organização internacional que combate o abuso sexual 
online de crianças e oferece uma lista de linhas de 
denúncia em muitos países: https://www.inhope.org/

ECPAT
Organização internacional que defende os direitos das 
crianças na luta contra a exploração sexual das crianças:
https://www.ecpat.org/what-we-do/report-child-exploitation/

EUROPOL
A agência policial da União Europeia que presta apoio às 
autoridades policiais nacionais na luta contra crimes 
transfronteiriços, especialmente complexos e graves, 
como a exploração sexual de crianças: 
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-a
reas/child-sexual-exploitation 

Campanha de sensibilização “Say No!”: 
https://www.europol.europa.eu/sayno 

Iniciativa “TraceAnObject”: procura obter a colaboração dos 
cidadãos para prestar informações sobre a possível origem 
de objetos quotidianos colocados em imagens de abuso 
sexual a crianças: 
https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse

HelpLinks.eu 
Uma lista de serviços em todo o mundo, que são 
independentes da polícia, para ajudar as pessoas que 
têm interesses sexuais em crianças: http://helplinks.eu

4.1 Organizações contra o abuso sexual online de crianças 

4.2 Encontrar recursos de interesse no seu país
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4. Recursos de interesse

4.5 Recursos de interesse 
em Malta

Força Policial de Malta
https://pulizija.gov.mt/ 

BeSmartOnline!
www.besmartonline.org.mt 
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4.3 Recursos de interesse 
em Espanha
  
Instituto Nacional de Cibersegurança, INCIBE: 
www.incibe.es 

Linha de apoio de Cibersegurança do INCIBE        017 
www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad 

Centro de Internet Segura, 
“Internet Segura for Kids” www.is4k.es 

Linha de denúncia “CASI”
www.is4k.es/denuncia-casi 

Guardia Civil (Polícia)         062
www.guardiacivil.es
 
Força Policial Nacional         091
www.policia.es 

Serviços de menores do Ministério Público: 
www.fiscal.es/web/fiscal/-/menores 

Agência Espanhola de Proteção de Dados, canal 
prioritário para requerer a retirada de conteúdos 
sexuais ou violentos: 
www.aepd.es/canalprioritario 

Federação de Associações para a Prevenção de 
Maus-tratos Infantis em Espanha (FAPMI)
www.fapmi.es 

Fundação ANAR Foundation (Help to Children and 
Adolescents at Risk)         900202010 
www.anar.org 

Pantallas Amigas        
www.pantallasamigas.net 

4.4 Recursos de interesse 
em Portugal

Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima (APAV)
https://apav.pt 

“Centro de Internet Segura”
www.internetsegura.pt 



Para obter mais informações, aceda a 
www.apav.pt/en/stop-child-abuse


