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INTRODUÇÃO
O presente manual resulta de um pedido da Irmã Fátima Machado, atual
Superiora Provincial da Província Portuguesa da Congregação das Irmãs de S.
José de Cluny, formalizado em janeiro de 2019, cujo objetivo passaria pela
criação na Congregação de um “Sistema Interno de Proteção e Cuidado de
menores e adultos em situação de vulnerabilidade” (SIPC), a ser implementado
em todas as Comunidades que se relacionam em Portugal com estes públicos.

A par do que já acontece em outras Ordens e Congregações Religiosas
Portuguesas, estamos perante um desafio concreto de contribuir para a
promoção da dignidade da pessoa humana. Neste seguimento, o objetivo do
Sistema SIPC é, em primeiro lugar, o de avaliar e reforçar as boas práticas
existentes no que respeita à proteção e cuidado de menores e adultos em
situação de vulnerabilidade nos contextos e atividades das comunidades das
Irmãs de S. José de Cluny em Portugal. Se desta avaliação resultar a
constatação de práticas desadequadas, é também objetivo deste Sistema SIPC
o de identificar e tratar o que possa configurar situação de maus tratos.

O manual foi elaborado pela Dra. Ana Rita Costa em colaboração com a professora
doutora Daniela Monteiro, entre janeiro de 2019 e maio de 2020, tendo ainda
recebido contribuições das obras ligadas à Congregação através do preenchimento
de um questionário sobre a temática dos maus tratos (cf. anexo 1).
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CARTA DO PAPA FRANCISCO
AOS PRESIDENTES DAS CONFERÊNCIAS ESPISCOPAIS
E AOS SUPERIORES DOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA
E AS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA SOBRE
A PONTIFÍCIA COMISSÃO PARA A TUTELA DOS MENORES

Aos Presidentes das Conferências Episcopais
e aos Superiores dos Institutos de Vida Consagrada
e das Sociedades de Vida Apostólica

Em Março do ano passado instituí a Pontifícia Comissão para a Tutela dos
Menores, anunciada já em Dezembro de 2013, com a finalidade de oferecer
propostas e iniciativas destinadas a melhorar as normas e os procedimentos
para a protecção de todos os menores e dos adultos vulneráveis, e chamei a
fazer parte dela personalidades altamente qualificadas e conhecidas pelo seu
compromisso neste âmbito.

Em Julho seguinte, o encontro com algumas vítimas de abusos sexuais por
parte de sacerdotes proporcionou-me a ocasião de ser testemunha directa e
comovida da intensidade dos seus sofrimentos e da firmeza da sua fé. Isto
confirmou ulteriormente em mim a convicção de que é necessário continuar a
fazer tudo o que for possível para desenraizar da Igreja a chaga dos abusos
sexuais contra menores e abrir um caminho de reconciliação e de cura a favor
de quantos foram abusados.
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Por estes motivos, no passado mês de Dezembro incluí na Comissão alguns
membros novos, em representação das Igrejas particulares de todo o mundo. E
daqui a poucos dias, todos os membros se encontrarão em Roma pela primeira
vez.

Neste contexto, considero que a Comissão poderá ser um instrumento novo,
válido e eficaz para me ajudar a animar e promover o compromisso da Igreja
inteira — nos vários níveis:

Conferências

Episcopais,

Dioceses,

Institutos

de

vida

consagrada

e

Sociedades de vida apostólica, etc. — a pôr em prática as acções necessárias
para garantir a protecção dos menores e dos adultos vulneráveis e dar
respostas de justiça e de misericórdia.

As famílias devem saber que a Igreja não poupa esforços para tutelar os seus
filhos e têm o direito de se dirigir a ela com plena confiança, porque é uma
casa segura. Por conseguinte, não poderá ser concedida prioridade a outro tipo
de considerações, seja qual for a sua natureza, como por exemplo o desejo de
evitar o escândalo, pois não há lugar algum no ministério para aqueles que
abusam de menores.

De igual modo é preciso vigiar com atenção para que se dê plena
concretização à Carta circular emanada pela Congregação para a Doutrina da
Fé, a 3 de Maio de 2011, a fim de ajudar as Conferências Episcopais a
preparar linhas-guia para o tratamento dos casos de abuso sexual contra
menores por parte de clérigos. É importante que as Conferências Episcopais
disponham de um instrumento para a revisão periódica das normas e para a
verificação do seu cumprimento.

Ao Bispo diocesano e aos superiores maiores compete a tarefa de verificar que
nas paróquias e nas outras instituições da Igreja seja garantida a segurança
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dos menores e dos adultos vulneráveis. Como expressão do dever da Igreja de
manifestar a compaixão de Jesus em relação àqueles que sofreram abusos
sexuais e às suas famílias, as Dioceses e os Institutos de vida consagrada e as
Sociedades de vida apostólica são exortados a encontrar programas de
assistência pastoral, que poderão beneficiar da contribuição de serviços
psicológicos e espirituais. Os Pastores e os responsáveis das comunidades
religiosas estejam disponíveis para o encontro com as vítimas e os seus entes
queridos: trata-se de ocasiões preciosas para ouvir e para pedir perdão a
quantos sofreram muito.

Por todos estes motivos, peço a vossa colaboração plena e atenta com a
Comissão para a Tutela dos Menores. O trabalho que lhes confiei inclui a
assistência a vós e às vossas Conferências, através do intercâmbio recíproco
de «práticas virtuosas» e de programas de educação, formação e instrução em
relação à resposta a ser dada aos abusos sexuais.

O Senhor Jesus infunda em cada um de nós, ministros da Igreja, o amor e a
predilecção pelos pequeninos que caracterizaram a sua presença entre os
homens e que se traduzem numa especial responsabilidade pelo bem dos
menores e dos adultos vulneráveis. Ajude-nos Maria Santíssima, Mãe da
ternura e da misericórdia, a cumprir com generosidade e rigor o dever de
reconhecer humildemente e de reparar às injustiças do passado e a ser sempre
fiéis à tarefa de proteger os predilectos de Jesus.

Vaticano, 2 de de Fevereiro de 2015, Festa da Apresentação do Senhor.

Francisco
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Congregação das Irmãs de S. José de Cluny
POLÍTICA RELATIVA À PROTEÇÃO DE MENORES E ADULTOS
VULNERÁVEIS
INTRODUCÃO
«Portanto, o que quiserdes que vos façam os homens,
fazei-o também a eles, porque, isto é a Lei e os Profetas»
Mt. 7, 12

No seguimento de Cristo Salvador, plenamente disponível e obediente à
Vontade de Seu Pai, as Irmãs de S. José de Cluny são chamadas «a anunciar
a Boa Nova, a libertar e a promover a dignidade da pessoa humana, na sua
totalidade, como o fez Ana Maria Javouhey» (Orientações 2012 - Carisma).

Conscientes de sermos discípulas de Deus, criador de todas as coisas,
comprometermo-nos a proteger a dignidade e os direitos fundamentais de
todas as pessoas que nos são confiadas e mais particularmente as crianças, os
jovens e os adultos frágeis e vulneráveis. Da mesma maneira, comprometemonos em proteger a dignidade e os direitos fundamentais de todos os nossos
membros, sobretudo as Irmãs em formação e as Irmãs idosas, que as nossas
relações, umas com as outras, reflitam o nosso apelo a seguir Jesus.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Como Congregação no seio da Igreja Católica:
A. Comprometemo-nos a respeitar a “Declaração universal dos direitos do
homem” e a “Convenção relativa aos direitos da criança” das Nações
Unidas. (www.unric.org/pt)
B. Aderimos ao compromisso da «Comissão para a proteção dos menores»
da Igreja Católica: (www.protectionofminors.va)//
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(http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2014/documents/papafrancesco_20140322_chirografo-pontificia-commissione-tutela-minori.html)

DESENVOLVIMENTO E COMPROMISSO DA CONGREGAÇÃO
Estas instruções aplicam-se em geral à congregação inteira das irmãs de s.
José de Cluny e mais particularmente, às comunidades situadas em Angola,
Argentina, Austrália, Brasil, Burkina Faso, Camarões, Canadá, Congo, Cuba,
Dominique, Escócia, Espanha, Estados Unidos, Fidji, França, Guiana
Francesa, Gabão, Gambia, Gana, Guadalupe, Grenada, Guiné, Guiné Bissau,
Guiana francesa, Haiti, Índia, Ilhas Cook, Irlanda, Itália, Madagáscar,
Marquises, Martinica, Moçambique, Namíbia, Nepal, Níger, Nova-Zelândia,
Papuásia-Nova Guiné, Paraguai, Peru, Filipinas, Polónia, Portugal, Raiatea,
Republica Democrática do Congo, Reunião, Saint-Pierre e Miquelon, SantaLúcia, Saint-Vicente-e- Granadinas, Senegal, Seychelles, Serra Leoa, Suíça,
Togo, Taiti, Tanzânia, Trinidad e Tobago. (56)

Cada Província, Vice-província e/ou Região deverá criar e pôr em prática a sua
própria política no que diz respeito à proteção de menores e adultos
vulneráveis, fazendo aplicar as instruções da Igreja católica local e respeitar a
lei do país. No Generalato será conservada uma cópia desta política.
Estas instruções são publicadas em francês, inglês, português e espanhol.

PROCEDIMENTOS PARA ASSEGURAR UM RECRUTAMENTO
COM TODA A SEGURANÇA
Cada entidade, descrita nos seus documentos, como Província, Vice-província
ou Região, incluirá, aquando da sua prática de recrutamento, instruções e
documentação:
1. Diretivas locais para a formação.
2. Incluir uma verificação da entidade e pedir um extrato de registo criminal
(na medida do possível), verificar as recomendações e pedir as
referências para aqueles que querem entrar.
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3. Solicitar a informação junto da Superiora geral de toda a Congregação
donde a pessoa, que deseja uma transferência, foi membro.

FORMAÇÃO
As Irmãs de S. José de Cluny comprometem-se a:

1. Assegurar uma formação equilibrada no plano humano e espiritual às
futuras religiosas.
2. Incluir módulos sobre o abuso físico, sexual e emocional.
3. Desenvolver a consciência da responsabilidade da cada irmã em relação
à lei civil e à lei canónica.
4. Propor uma formação sobre a proteção de menores e de pessoas
frágeis ou vulneráveis, para todos os empregados e voluntários,
trabalhando em nome de Irmãs de S. José de Cluny.

CRIAÇÃO DUM AMBIENTE DE SEGURANÇA/PROTECÇÃO
Ana Maria Javouhey “é também a mulher de intuições delicadas, coração cuja
riqueza nunca se esgota e cujo amor face perante as ofensas se abre em
generoso perdão…”
Respeitosa da dignidade humana, confia em todos…” (Constituições ‘na
irradiação de Ana Maria Javouhey’)

Código de conduta das Irmãs de José de Cluny
Os membros e as candidatas em formação, antes de pronunciar os votos:

a. Farão prova da maior ética cristã e duma perfeita integridade.
b. Comportar-se-ão duma maneira conforme e compatível com a disciplina
e os ensinamentos da Igreja Católica.
c. Fornecerão um ambiente de trabalho livre de toda a intimidação ou
assédio, tanto físico como psicológico, escrito ou verbal.
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d. Evitarão aproveitar-se duma relação de acompanhamento, para seu
próprio interesse.
e. Não cometerão nenhum abuso, tanto no plano físico, sexual, verbal ou
emocional com um menor ou um adulto.
f. Advertirão o seu coordenador local ou a sua Superiora provincial em
caso de dúvida ou de suspeita de conduta inapropriada.
g. Advertirão as autoridades civis de toda a suspeita de abuso ou maltrato
para com um menor.
h. Aceitarão assumir a sua responsabilidade pessoal para proteger todo o
menor ou pessoa frágil ou vulnerável de todas as formas de abuso.

COMUNIDADE DE CONSCIÊNCIA E DE FORMAÇÃO
Enquanto Congregação, comprometemo-nos a formar os nossos membros e
comunidades, onde exercemos a nossa missão:
a. Para prevenir todo o abuso.
b. Para criar um ambiente de segurança.
c. E assumir uma missão efetiva junto dos que foram vítimas de abuso.

EM RESPOSTA ÀS QUEIXAS POR ABUSO
Todas as Províncias, Vice-províncias e Regiões devem ter um procedimento
para responder às queixas por abuso (Capítulo Geral, 2006 Pg. 65-66). Estes
procedimentos devem compreender:

a. Um compromisso para estabelecer a verdade e trabalhar para cuidar e
avançar e no sentido da cura.
b. Uma declaração clara sobre a conformidade entre o que diz respeito à
lei civil e ao direito canónico.
c. Uma declaração clara sobre a obrigação da declaração dos factos à
polícia ou autoridade competente.
d. Procedimentos para investigar queixas que não foram denunciadas à
polícia – por exemplo, quando a pessoa infratora morreu, quando a
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conduta ofensiva não se insere no direito comum, mas está em rotura
com o código de conduta da Igreja ou quando a polícia, depois do
inquérito, acha que não se deve continuar.
e. Disposições a fim de dar ajuda e apoio à pessoa designada como
vítima de abuso comprovado ou suspeito.
f. Um apoio apropriado para a pessoa acusada.
g. Medidas de precaução, até à revogação provisória dos encargos.
h. Um programa sobre a maneira como as queixas são geridas com o
queixoso.
i.

A Congregação não deseja ocultar as queixas e/ou comprar o silêncio
de vítimas e portanto, não evocaremos o acordo de confidencialidade,
salvo a pedido da vítima, e isto será registado no texto do acordo.

MINISTÉRIO JUNTO DAS VÍTIMAS/ SOBREVIVENTES
A Congregação, na pessoa da sua Superiora ou sua delegada, compromete-se
a ouvir as vítimas e suas famílias e dedica-se para lhes conseguir assistência
espiritual e psicológica.

A Congregação estará com as vítimas sobreviventes e suas famílias e manifestará
um verdadeiro compromisso com o seu bem-estar espiritual e emocional.

A primeira obrigação da Congregação para com as vítimas sobreviventes é de
lhes dar proteção, cuidados e reconciliação.

A Congregação irá ao encontro dos que foram vítimas de abuso sexual, físico
ou emocional, seja menor ou pessoa vulnerável, por um membro da
Congregação ou pessoa sob a sua autoridade, quer este abuso seja novo ou
antigo. Esse contacto pode incluir aconselhamento ou assistência espiritual, ou
uma proposta dum grupo de apoio ou outra ajuda no plano social, feita de
comum acordo entre a vítima e a congregação.

12

MINISTÉRIO JUNTO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS DE
ABUSO
A Congregação terá igualmente em conta todo o membro acusado de ter
cometido um acto de abuso, verificando se todas as precauções foram tidas em
conta para garantir um ambiente seguro. Velará também para lhe proporcionar
um acompanhamento.

RESPONSABILIDADE
A fim de assegurar a integridade da Congregação e as medidas de prevenção
assim como a resposta ao abuso, o conjunto das directivas acima citadas serão
supervisionadas pelas responsáveis, durante as visitas canónicas.

COMPROMISSO DAS RESPONSÁVEIS DA CONGREGAÇÃO
Como responsáveis, nós:
1. Encorajamos e apoiamos os membros da Congregação a seguir e a
aplicar as directivas aqui enunciadas.
2. Comunicaremos regularmente com as equipas responsáveis a nível
local, tanto ao nível das políticas e procedimentos como de formações
disponibilizadas para as irmãs, o pessoal e os voluntários em relação à
protecção de menores e de adultos vulneráveis.
3. Estabeleceremos um diálogo com a equipa responsável, por ocasião
das visitas, a fim de assegurar:
a. Melhores práticas aplicadas.
b. Formação continua, actualização e os suportes aplicados.
c. Se há queixas e a maneira como são tratadas.
4. Dar ajuda e apoio às equipas de responsáveis e formadores, para que
eles beneficiem dum ambiente seguro e duma formação adequada para
as candidatas em formação.
5. Actualizar os nossos conhecimentos.
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Soeur Claire Houareau
Superiora Geral
E todas as conselheiras

6. Facilitar uma reflexão regular e uma avaliação das nossas práticas para
a protecção dos menores e adultos vulneráveis à luz do Evangelho e do
carisma das Irmãs de Cluny.

Paris, 12 de maio de 2018

Glossário dos termos
Abuso emocional: ferida mental ou emocional a um menor ou adulto frágil ou
vulnerável que implica uma deficiência observável e material no crescimento,
desenvolvimento ou do funcionamento psicológico do menor ou adulto
vulnerável.
Abuso físico: ferida não acidental infligida intencionalmente a um menor ou
um adulto frágil ou vulnerável.
Abuso sexual dum menor: contacto ou interacção entre um menor e um
adulto, quando o menor é utilizado para estimulação sexual do adulto. Isto
passa-se quando um adulto alicia um menor em toda a actividade sexual.
Acusado: a pessoa contra quem é feita uma queixa de abuso sexual.
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Adulto vulnerável: toda a pessoa considerada como sendo particularmente
vulnerável aos abusos, pelo facto duma deficiência física ou mental.
Alegação: uma acusação, compreendendo também uma acusação de abuso
sexual dum menor, intentada contra uma pessoa por um queixoso que é
assinalado à diocese ou ao instituto religioso.
Autoridades civis: organismos locais encarregados da aplicação da lei (por
exemplo, um serviço de polícia, o xerife, a polícia federal ou um organismo de
protecção da infância designada).
Autoridade da Igreja: Um bispo, ou um dirigente dum instituto religioso, ou
autoridade administrativa principal, dum organismo leigo autónomo e seus
delegados autorizados.
Congregação: refere-se às Irmãs de São José de Cluny como entidade.
Ambiente secularizado: termo utilizado para designar um largo leque de
práticas que contribuem para prevenir os maus tratos infligidos às crianças.
Instituto religioso: um instituto religioso de vida consagrada ou sociedade de
vida apostólica (ver cânon 607§2)
Membros: os que fazem profissão temporária (durante a duração dos seus
votos) e aqueles que já fizeram a profissão perpétua.
Menor: pessoa com idade inferior a 18 anos.
Noviças: Para fins desta política, a definição de noviça é uma mulher que foi
recebida na congregação, mas que ainda não fez os votos temporários ou
perpétuos.
Queixoso: a pessoa que faz uma denúncia contra o pessoal da Igreja.
Plano de segurança: um programa de supervisão formal e por escrito para um
clérigo que foi determinado ter abusado sexualmente de um menor.
Religioso: uma pessoa que é membro dum instituto de vida consagrada ou
duma sociedade de vida apostólica.
Vítima /sobrevivente: pessoa que sofreu um abuso de toda a natureza e que
trabalhou, ou que trabalha para superar os efeitos negativos desta violência.
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07 de janeiro de 2019

Exma. Senhora Dr.ª Ana Rita Simões da Costa
As Irmãs de S. José de Cluny cujo lema é: “Estar em toda a parte onde houver
bem a fazer e sofrimento a aliviar”, sempre numa procura constante de buscar
e realizar a Vontade de Deus, no seguimento de Cristo Salvador, são
chamadas a “anunciar a Boa Nova, a libertar e a promover a dignidade da
pessoa humana, na sua totalidade, como o fez a Bem-aventurada Ana Maria
Javouhey”. (Orientações 2012-Carisma).
Neste seguimento, após escutar e acolher as indicações do Santo Padre o
Papa Francisco em relação à “Proteção de menores e adultos vulneráveis”
e o documento que nos chegou da Casa Mãe, elaborado pela Superiora Geral
e o seu Conselho, “Política relativa à proteção de menores e adultos
vulneráveis”, com a orientação de que cada Província, Vice-província e/ou
Região elabore e ponha em prática a sua própria política no que se refere à
Proteção de menores e adultos vulneráveis, delego na Dr.ª Ana Rita, com a
colaboração da Dr.ª Daniela e outros Colaboradores, a elaboração de um
Manual de Proteção e Cuidado de Menores e adultos em situação de
Vulnerabilidade, para que as Irmãs, Associados e todos os Colaboradores
conheçam por onde nos regemos em relação ao cuidado dos Menores e
Pessoas em situação de Vulnerabilidade, onde quer que nos encontremos.
Que dentro ou fora das nossas Instituições, seja garantida a proteção e
cuidado, num ambiente saudável e seguro. Nós não temos, nem queremos ter,
outro modo de proceder a não ser libertar para a Vida em abundância como a
nossa Fundadora Ana Maria Javouhey. Por isso, em todas as Comunidades e
obras dirigidas por nós e aonde quer que a missão nos leve, qualquer mau
trato tem tolerância zero.
Com um abraço fraterno e grato
________________________
A Superiora Provincial
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1. O SISTEMA INTERNO DE PROTEÇÃO E CUIDADO

1.1 Fundamentação e declaração de compromisso institucional
Data de fevereiro de 2015 a carta escrita pelo Papa Francisco aos Presidentes
das Conferências Episcopais e aos Superiores dos Institutos de Vida
Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica abordando a temática da
proteção de menores e adultos vulneráveis1. Na referida carta, mencionava a
Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, instituída em 2014, com a
finalidade de “oferecer propostas e iniciativas destinadas a melhorar as normas
e os procedimentos para a proteção de todos os menores e dos adultos
vulneráveis”. Referiu, ainda, o seu encontro com vítimas de abusos sexuais por
parte de sacerdotes, testemunhando a “intensidade dos seus sofrimentos e da
firmeza da sua fé”.
Na sua visão “as famílias devem saber que a Igreja não poupa esforços para
tutelar os seus filhos e têm o direito de se dirigir a ela com plena confiança,
porque é uma casa segura”, pelo que a sua convicção é a de que “é necessário
continuar a fazer tudo o que for possível para desenraizar da Igreja a chaga
dos abusos sexuais contra menores e abrir um caminho de cura a favor de
quantos foram abusados”.

Também a Congregação das Irmãs de S. José de Cluny está plenamente
envolvida e dedicada a este processo de “anunciar a Boa Nova, libertar e
promover a dignidade da pessoa humana, na sua totalidade, como o fez Ana
Maria Javouhey” (Orientações 2012 – Carisma)2.

1| Carta do Papa Francisco aos Presidentes das Conferências Episcopais e aos Superiores dos Institutos de Vida
Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica sobre a Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, de 2 de
fevereiro de 2015. A sua consulta pode ser feita neste manual.
2| Carta da Congregação das Irmãs de S. José de Cluny sobre a “política relativa à proteção de menores e adultos
vulneráveis”, de maio de 2018. A sua consulta pode ser feita neste manual.
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A par das diretrizes provindas da Pontifícia Comissão para a Tutela de
Menores3, a Província Portuguesa das Irmãs de S. José de Cluny (PPSJC),
suas Comunidades e obras, estão comprometidas com os princípios seguintes:


A proteção da dignidade e direitos fundamentais de todas as pessoas
que lhes são confiadas e, mais particularmente, as crianças, os jovens e
os adultos frágeis e em situação de vulnerabilidade, assim como, de
todos os seus membros, sobretudo as Irmãs em formação e as Irmãs
idosas;



A promoção de um ambiente de segurança/proteção, livre de toda a
intimidação ou assédio, quer físico quer psicológico, escrito ou verbal,
compatível com a disciplina e os ensinamentos da Igreja Católica e
impulsionador de um desenvolvimento humano harmonioso em todas as
suas dimensões.



Rigorosos processos de recrutamento e adequada formação de todos os
agentes que trabalham em nome das Irmãs de S. José de Cluny, nos
seus

ministérios

humanos

e/ou

espirituais,

estimulando

a

responsabilização pessoal e o profissionalismo;


Em resposta a qualquer suspeita ou denúncia, nova ou antiga, serão
postos em marcha todos os procedimentos de resposta, sendo a
primeira obrigação da Congregação para com as vítimas a sua proteção,
cuidados e reconciliação;



Acompanhamento de qualquer suspeito ou acusado de ter cometido um
ato de abuso, verificando-se e cumprindo-se as normas subjacentes à
legislação civil e canónica;



À luz do Evangelho e do carisma das Irmãs de S. José de Cluny, é
firmado o compromisso de seguir e aplicar as diretivas instituídas, numa
lógica de reflexão regular e melhoria contínua das boas práticas para a
proteção de menores e adultos em situação de vulnerabilidade.

Como Congregação no seio da Igreja Católica declara-se o compromisso de
respeitar a “Declaração universal dos direitos do homem” e a “Convenção
relativa aos direitos da criança” das Nações Unidas4.
3| Cf. Website: www.protectionofminors.va
4| Cf. Website: www.unric.org.pt
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1.2 Objetivos do Sistema SIPC
A promoção da proteção e cuidado de menores e adultos em situação de
vulnerabilidade faz parte integrante da mensagem evangélica que a Igreja e
todos os seus membros são chamados a espalhar pelo mundo e, a par das
cartas citadas anteriormente, a Superiora Provincial Irmã Maria de Fátima5 deu
indicações para que se elaborasse um Manual SIPC capaz de ajudar as
Comunidades e obras da PPSJC a tratar suspeitas e denúncias de maus tratos
e, principalmente, a desenvolver processos que conduzam a boas práticas,
criando ambientes seguros e saudáveis.

Conscientes de que a implementação de um Sistema SIPC não permitirá erradicar
por completo os riscos de maus tratos, poderá ser um forte contributo para:


Reduzir os riscos de maus tratos a menores e adultos em situação de
vulnerabilidade acompanhados nas obras pertencentes à Congregação
das Irmãs de S. José de Cluny em Portugal;



Desenvolver as boas práticas no trabalho diário das obras junto de
menores e adultos em situação de vulnerabilidade;



Elaborar guias orientadores das ações das Irmãs, Associados,
Colaboradores e Voluntários, por forma a evitar situações ambíguas que
ponham em risco menores e adultos em situação de vulnerabilidade;



Tratar situações de suspeita e de denúncia de maus tratos de forma
adequada e célere, quer se tratem de ocorrências internas ou externas à obra;



Proteger a própria obra de suspeitas e falsas acusações, remetendo-lhe
um papel mais ativo na disseminação destes cuidados pela comunidade
onde se insere.

5| Carta da Superiora Provincial Irmã Fátima Machado, de 9 de janeiro de 2019. A sua consulta pode ser feita neste
manual.
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1.3 Alcance do Sistema SIPC
O Sistema SIPC destina-se a todas as Comunidades pertencentes à
Congregação das Irmãs de S. José de Cluny em Portugal, por forma a
uniformizar o seu padrão de proteção e cuidado.6 Desta forma, o Manual SIPC
deve ser disseminado junto de todas as Comunidades e obras e deve ser do
conhecimento de todos/as os/as colaboradores/as (independentemente do tipo
de vínculo contratual), associados/as e voluntários/as, quer tenham um
contacto regular ou ocasional com as obras.

Para o efeito, será promovida uma Formação Inicial sobre o Sistema SIPC e
definido um plano de formações periódicas e de aprofundamento sobre a
temática. A par da Formação Inicial estará disponível um Manual atualizado em
todas as obras, devendo cada pessoa assinar o documento “Acordo de
Adesão” (cf. Anexo 5);
A existência deste Sistema SIPC será também divulgado através de panfletos 7
em cada uma das Obras e Comunidades, site institucional da Província, entre
outros meios que se julguem pertinentes.

A partir de setembro de 2020 será responsabilidade das Direções de cada obra
a implementação do Manual SIPC.

6| Cf. Anexo 2 deste Manual;
7| Cf. Anexo 6 deste Manual;
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2. REGIME JURÍDICO E CANÓNICO
2.1 Enquadramento jurídico civil
O estatuto da criança enquanto sujeito de direito, titular de direitos humanos,
fundados na sua inalienável e inviolável dignidade tem origem histórica
recente. Não obstante, a questão do cuidado e proteção de menores tem
assumido um interesse crescente, tanto a nível internacional como nacional.
Neste capítulo, proceder-se-á a uma abordagem dos instrumentos jurídicos que
a nível internacional e nacional têm contribuído para a proteção e cuidado de
menores.
A dimensão do tema não permite que este Manual aborde integralmente o
tratamento jurídico dado à proteção de menores e adultos em situação de
vulnerabilidade, pelo que se dará destaque a aspetos legais tidos como mais
relevantes, do ponto de vista das atividades desenvolvidas pela PPSJC.

2.1.1. Menores
Para os fins deste Manual e de acordo com a legislação em vigor, um “menor”
é definido como qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos. Na
realidade, a evolução dos tempos e a mudança de mentalidades, forte
contributo para as alterações legislativas a que assistimos, permitem afirmar,
hoje, que as crianças e os jovens estão mais protegidos, com mais direito de
participação,

deixando

de

ser

consideradas

seres

“menores”,

independentemente de terem ou não atingido a maioridade civil.

Destacam-se os seguintes diplomas que tratam a proteção e cuidado de
menores:
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A NÍVEL SUPRANACIONAL

A NÍVEL NACIONAL

Convenção sobre os Direitos das Crianças

Constituição da República

(CDC);

Portuguesa;

Protocolo Facultativo à Convenção sobre os
Direitos das Crianças relativo à Venda de

Código Penal;

Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia
Infantil;
Protocolo Facultativo à Convenção sobre os

Lei de Proteção de Crianças e

Direitos das Crianças que cria o mecanismo

Jovens em Perigo;

de queixas individuais em casos de violação
dos Direitos da Criança (2011);
Convenção Europeia sobre o Exercício dos

Menores

Lei Tutelar Educativa;

Direitos das Crianças;
Convenção do Conselho da Europa para a

Lei n.º 113/2009, de 17 de

Proteção das Crianças contra a Exploração

setembro, alterada pela Lei n.º

Sexual e os Abusos Sexuais;

103/2015, de 24 de agosto,
que dá cumprimento ao artigo
5.º da Convenção do Conselho
da Europa para a Proteção das
Crianças contra a Exploração
Sexual e os Abusos Sexuais;

Convenção do Conselho da Europa para a
Proteção das Crianças contra a Exploração

Estatuto do Aluno e Ética

Sexual e os Abusos Sexuais;

Escolar;

Diretiva 2011/92/EU relativa à luta contra o

Códigos Deontológicos dos

abuso sexual e a exploração de crianças e a

Psicólogos, Assistentes

pornografia infantil;

Sociais, dos Enfermeiros e
outros profissionais.

Regulamento Geral de Proteção de Dados;

(adaptado do Manual SPC da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, p.19-20)
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Convenção

sobre

os

Direitos

das

Crianças

(CDC)8

-

Princípios

Orientadores
A Convenção Sobre os Direitos das Crianças é adotada pela Assembleia-geral
das Nações Unidas no dia 20 de novembro de 1989, e assinada por Portugal
no dia 26 de janeiro de 1990 em Nova Iorque, sendo posteriormente ratificada
pela Assembleia da República. Este instrumento supranacional consagra as
principais linhas de força da proteção de menores, reconhecendo a criança na
sua qualidade de sujeito participativo, interveniente no seu próprio processo de
crescimento, mediante o reconhecimento do direito de audição e participação
nos processos que lhe dizem respeito. A convenção enuncia um conjunto de
direitos fundamentais, incluindo não apenas direitos civis e políticos, mas,
também, direitos económicos, sociais e culturais.
A vigorar no direito interno português desde a sua ratificação em 1990, obriga o
Estado a assumir que tem deveres relativos ao reconhecimento e efetivação
dos direitos da criança ali declarados, adotando todas as medidas legislativas,
administrativas, sociais e educativas que se apresentem necessárias para a
sua concretização.
Em linhas gerais, a convenção contém cinquenta e quatro artigos, está
estruturada em quatro pilares principais, em sintonia com os demais direitos
das crianças:


Superior interesse da criança: contemplado no artigo 3.º, n.º 1 “Todas as
decisões relativas a crianças, adotadas por instituições públicas ou privadas de
proteção social,

por tribunais,

autoridades administrativas ou órgãos

legislativos, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança”;


O direito a expressar livremente a sua opinião e de ver a mesma ser
considerada nas decisões que lhe digam respeito;



Não discriminação: direitos iguais para todas as crianças;



Direito à sobrevivência e desenvolvimento integral de acordo com as suas
características específicas de ser em desenvolvimento: no artigo 6.º está
elencado o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento. Estes direitos
deverão ser entendidos e “assegurados na medida máxima possível”.

8| Aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º20/1990, de 12 de setembro.
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Direito Criminal
Encontra-se previsto no Código Penal um conjunto de crimes especialmente
contra menores ou que assumem configuração específica quando se trata deste
público-alvo. As ofensas mais graves aos direitos dos menores são “crimes
públicos”, ou seja, o Ministério Público pode iniciar o procedimento criminal sem
que o ofendido apresente queixa formal e mesmo sem a sua aprovação de
abertura de processo, bastando que existam indícios veiculados por qualquer
meio.

A título de conhecimento, destacam-se os seguintes crimes:


Homicídio qualificado (artigo 132.º)



Exposição ou abandono (artigo 138.º)



Violência doméstica (artigo 152.º)



Maus tratos (artigo 152.º-A)



Abuso sexual de crianças (artigo 171.º)



Abuso sexual de menores dependentes (artigo 172.º)



Atos sexuais com adolescentes (artigo 173.º)



Recurso à prostituição de menores (artigo 174.º)



Lenocínio de menores (artigo 175.º)



Pornografia de menores (artigo 176.º)



Aliciamento de menores para fins sexuais (artigo 176.º-A)



Subtração de menor (artigo 249.º) – Crime semipúblico

A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP)9
A LPCJP insere-se num processo de reforma resultando do debate entre o
chamado modelo de “justiça”, em que se privilegia a defesa da sociedade e o
respeito dos direitos, liberdades e garantias das crianças e o modelo de
“proteção”, em que se distingue a intervenção do Estado na defesa do
interesse da criança.
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9| Aprovada pela Lei n.º147/99, de 1 de setembro, e alterada pelas Leis n.º31/2003, de 22 de agosto, n.º142/2015, de
08 de setembro e n.º23/2017, de 23 de maio;

Assim, quando uma criança ou jovem é vítima de violência e/ou de crime, e
assumindo como garantido que a experiência de vitimação será identificada
pelas entidades competentes, “ingressa” no sistema judicial através de duas
vias: a Justiça Protetiva, que procura assegurar a proteção dos direitos da
criança e a promoção do seu bem-estar (representada em Portugal pelas
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens), e a Justiça Criminal, que
procura investigar os factos e obter provas, que conduzam à identificação do/a
agressor/a e à sua penalização criminal. Assim, a vitimação de crianças e
jovens incorre no seu envolvimento em dois processos judiciais distintos: o
processo de promoção e proteção e o processo-crime, respetivamente.

A lei prevê que qualquer pessoa que tenha conhecimento da existência de uma
situação de perigo possa comunicá-la às entidades com competência em
matéria de infância ou juventude, às entidades policiais, às comissões de
proteção ou às autoridades judiciárias. Tal comunicação passa a ser
obrigatória quando a situação de perigo ponha em risco a vida, a integridade
física ou psíquica ou a liberdade da criança ou do jovem.

2.1.2 Adultos em situação de vulnerabilidade
Contrariamente ao que acontece com os menores, não existe definição legal
de adulto em situação de vulnerabilidade. O termo vulnerabilidade possui
origem latina da palavra vulnus, cujo significado é ferida. É patente a ideia de
fragilidade e de maior exposição de alguém a ser acometido por doenças ou
por situações de agressões, físicas ou psicológicas.
Assim, para efeitos deste Manual “adulto em situação de vulnerabilidade” é
uma pessoa com idade igual ou superior a dezoito anos que, temporária ou
permanentemente, se encontra impossibilitada de cuidar de si mesmo, quer
seja por razões de ordem física, mental ou social. Pode tratar-se de pessoas
com deficiência ou doença, idosos, refugiados, minorias étnicas ou socialmente
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excluídos, pessoas e famílias em situação de carência socioeconómica, afetiva,
entre outros
Este tema é abordado em diferentes instrumentos jurídicos que passamos a
elencar, embora de forma sintetizada:

A NÍVEL

A NÍVEL NACIONAL

SUPRANACIONAL
Convenção sobre os Direitos das

Constituição da República

Pessoas com Deficiência e

Portuguesa;

ADULTOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

respetivo Protocolo Opcional;
Convenção das Nações Unidas

Código Penal;

sobre o Estatuto dos Refugiados;
Em preparação, a Convenção da

Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto,

ONU que protege os direitos dos

que proíbe e pune a discriminação

idosos. Existem Princípios Gerais

em razão da deficiência e da

das Nações Unidas para as

existência de risco agravado de

Pessoas Idosas, sem força

saúde;

vinculativa;
Regulamento Geral de Proteção

Lei n.º 93/2017, 23 de agosto, que

de Dados;

estabelece o regime jurídico da
prevenção, da proibição e do
combate à discriminação, em razão
da origem racial e étnica, cor,
nacionalidade, ascendência e
território de origem.

(adaptado do Manual SPC da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, p.23-24)

A Constituição Portuguesa consagra direitos fundamentais destinados a
proteger adultos em situação de vulnerabilidade, destacando-se:
- Liberdade de consciência, de religião e de culto (artigo 41.º)
- Proteção dos cidadãos portadores de deficiência (artigo 71º)
- Proteção da terceira idade (artigo 72.º)
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2.2. Documentos da Igreja
Legislação canónica
Em 29 de março de 2019, o Papa Francisco assina uma Carta Apostólica 10, na
forma de ‘Motu Proprio’ (documento de iniciativa pontifícia), para acompanhar a
Lei CCXCVII sobre proteção de menores e pessoas vulneráveis no Estado da
Cidade do Vaticano e na Cúria Romana, sublinhando a necessidade de “criar
um ambiente seguro” para todos.
A par de um conjunto de diretrizes, o referido ordenamento jurídico surge na
sequência da cimeira mundial convocada pelo sumo pontífice, entre 21 e 24 de
fevereiro de 2019, com responsáveis de conferências episcopais e institutos
religiosos. Não podia ter sido mais claro o Papa Francisco ao referir “que
amadureça em todos a consciência do dever de denunciar os abusos às
autoridades competentes e de cooperar com eles em atividades de prevenção e
combate”.
As novas orientações determinam que “qualquer abuso ou maus-tratos” contra
menores ou contra pessoas vulneráveis seja “eficazmente” investigado,
respeitando o direito da vítima e suas famílias a ser “acolhido, ouvido e
acompanhado”. Já no seu discurso final no Encontro sobre a Proteção de
Menores na Igreja, datado de 24 de fevereiro de 2019, ele dizia “o objetivo da
Igreja será ouvir, tutelar, proteger e tratar os menores abusados, explorados e
esquecidos, onde quer que estejam. Para alcançar este objetivo, a Igreja deve
elevar-se acima de todas as polémicas ideológicas e as políticas jornalísticas (…)”.

10| Consultado em 20-05-2020 e disponível em
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/29/0260/00529.html

27

É salientada a obrigatoriedade de “apresentação de denúncia ao promotor de
justiça no tribunal do Estado da Cidade do Vaticano” a todos aqueles que, no
exercício das suas funções, tenham “notícia ou motivos razoáveis para
acreditar que uma criança ou uma pessoa vulnerável” foi vítima de abusos.
Acrescenta o texto que deverá ser investigada a idoneidade em processos de
recrutamento e seleção de pessoal da Cúria e de instituições ligadas à Santa
Sé, assim como, daqueles que colaboram numa base voluntária.

Estão previstas sanções para responsáveis que omitam a denúncia às
autoridades judiciais, com exceção do “sigilo sacramental”, ou seja, do segredo
de Confissão, situação que se aplica também a todos os funcionários do
Estado do Vaticano e da Cúria Romana, bem como diplomatas ao serviço das
nunciaturas (embaixadas da Santa Sé).

Já em 2011, o Papa João Paulo II, na Carta Apostólica Sacramentorum
sanctitatis tutela (2001) reservou e centralizou os processos na Congregação
para a Doutrina da Fé (CDF), a quem passou a competir a condução do
processo canónico. Neste documento, atualizado em 2010, com as Normas
para os delitos mais graves, reforçou-se a obrigatoriedade de colaboração com
as autoridades civis, tendo o prazo da prescrição dos abusos sido aumentado
para 20 anos após a maioridade do menor em questão.
O ‘Motu Proprio’ e a Lei CCXCVII são acompanhados por um conjunto
de diretrizes pastorais, as quais assinalam, que “os agentes, colaboradores e
voluntários que souberem de abusos devem informar o vigário-geral”, por
escrito, a fim se de comunicar essa denúncia ao promotor de justiça do tribunal
do Estado da Cidade do Vaticano. Quando a denúncia não for “manifestamente
infundada”, o vigário-geral comunica-a diretamente ao tribunal e afasta o
alegado autor dos factos “das atividades pastorais do Vicariato”.
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3. ABORDAGEM TEÓRICA DOS MAUS TRATOS
Ao longo deste capítulo apresentam-se definições, sinais e exemplos de
diversos tipos de “maus tratos”, elucidativos da temática e para que possam ser
detetados precocemente, quer aconteçam dentro ou fora das atividades e/ou
instalações das comunidades e obras. Faz-se referência, também, a alguns
fatores de risco e de proteção, que interagem entre si e devem ser tidos em
conta durante a avaliação de uma situação de maus tratos.

3.1 Definição de maus tratos
Os maus tratos podem ser definidos como qualquer forma de violação do
direito da pessoa ao respeito e à integridade física ou emocional, normalmente
perpetrada

por

outra

pessoa,

num

contexto

de

uma

relação

de

responsabilidade, confiança e/ou poder.

Os maus tratos podem manifestar-se através de comportamentos ativos
(físicos, emocionais ou sexuais) ou passivos (omissão ou negligência nos
cuidados e/ou afetos). Pela maneira reiterada como geralmente acontecem,
privam a pessoa dos seus direitos e liberdades, afetando, de forma concreta ou
potencial, a sua saúde, desenvolvimento biopsicossocial e/ou dignidade.11

Uma pessoa pode estar sujeita, simultaneamente, a mais de uma forma de
maus tratos, podendo estes conflitos observar-se em diferentes contextos, o
familiar, o social e o institucional.

11| Para a elaboração deste capítulo foram consultados os manuais que a seguiram se referenciam:
- Manual Crianças e jovens vítimas de violência: Compreender, intervir e prevenir, APAV, 2011;
- Promoção e proteção dos direitos das crianças – Guia de orientações para os profissionais da educação na
abordagem de situações de maus tratos ou outras situações de perigo, CPCJ/ISS, 2011;
- Maus tratos em crianças e jovens – Guia prático de abordagem, diagnóstico e intervenção, DGS, 2011;
- Linhas orientadoras para atuação em casos de indícios de abuso sexual de Crianças e Jovens, Casa Pia, 2010.
- Magalhães, T. (2002). Maus tratos em crianças e jovens. Coimbra: Quarteto
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3.1.1 Maus tratos físicos
O mau trato físico decorre de qualquer ação não acidental, isolada ou repetida,
infligida por pais, cuidadores ou outros, a qual provoque (ou possa vir a
provocar) dano físico.

Engloba um conjunto diversificado de situações traumáticas, das quais se
apresentam de seguida alguns exemplos:

- Dar palmadas e bofetadas; esmurrar, pontapear e sovar;
- Bater com cinto ou outros objetos duros; atirar objetos à pessoa;
- Arremessar a própria pessoa; abanar ou sacudir; apertar, prender e
amordaçar; morder e queimar;
- Utilizar o castigo físico para repreender e punir o mau comportamento;
- Síndrome de Munchausen por procuração: forma específica de mau
trato físico caracterizado pela atribuição à pessoa, por parte de um
elemento da família ou cuidador, de sinais e sintomas vários, com o
intuito de convencer os profissionais de saúde da existência de uma
doença, gerando, por vezes, procedimentos de diagnóstico exaustivos,
incluindo o recurso a técnicas invasivas e hospitalizações frequentes.
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SINAIS, SINTOMAS E INDICADORES DE MAUS TRATOS FÍSICOS
Sintomas físicos

Sintomas comportamentais

Outros sintomas

- Equimoses, hematomas, escoriações,

- Uso de roupas para

- Demora ou ausência

queimaduras, cortes e mordeduras em locais

esconder feridas, mesmo

na procura de cuidados

pouco comuns aos traumatismos de tipo

estando calor;

médicos;

acidental (face, à volta dos olhos, orelhas,

- Recusa em despir-se

- Consultas médicas

boca e pescoço ou na parte proximal das

durante a educação física ou

muito frequentes e sem

extremidades, genitais e nádegas);

em atividades ao ar livre;

razão aparente (p.e.

- Lesões provocadas que deixam marca(s)

- Medo de fazer exames

procura constante de

(p.e.de fivela, corda, mãos, chicote, régua…);

médicos;

cuidados de saúde por

- Sequelas de traumatismo antigo (calos

- Tendências autodestrutivas;

cefaleias, dores

ósseos resultantes de fratura);

- Agressões aos outros;

musculares, dores

- Fraturas das costelas e corpos vertebrais,

- Medo de contacto físico –

abdominais).

fratura de metáfise;

afastar-se bruscamente

- “Acidentes” de repetição (história de quedas

quando tocado ou mostrar

frequentes: da cadeira, da cama, das

elevado desconforto.

escadas);
- Envenenamentos repetidos (drogas
prescritas, álcool);
- Síndrome da criança abanada (sacudida ou
chocalhada);
- Alopecia (redução parcial ou total de pelos
ou cabelos em uma determinada área de
pele) traumática e/ou por postura prolongada
com deformação do crânio;
- Perturbações do desenvolvimento (peso,
estatura, linguagem, etc.) ou do
comportamento;
- Alterações graves do estado nutricional;
- Recusa em explicar o mecanismo da lesão
pela vítima ou pelos diferentes cuidadores;
- Lesões físicas incompatíveis com
explicações relatadas/fornecidas
(insatisfatórias, pouco convincentes ou muito
variáveis).

(adaptado de APAV p.15-16, DGS p.8)
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3.1.2 Maus tratos psicológicos e emocionais
A literatura sugere que os maus tratos psicológicos e emocionais estão
relacionados com a adoção intencional de comportamentos por parte dos
cuidadores que privam o menor ou adulto vulnerável de um ambiente de
segurança e de bem-estar afetivo, indispensável ao seu crescimento,
desenvolvimento e comportamento equilibrados.
Muito embora esta forma de mau trato esteja subjacente a todas as outras
formas de vitimação, podem definir-se alguns exemplos concretos:
- Insultar e gritar (ex.: chamar nomes);
- Ameaçar e intimidar (ex.: ameaças de abandono);
- Humilhar (ex.: apontar defeitos e falhas no comportamento e aparência
física; desqualificação e desvalorização sistemática; críticas
persistentes);
- Rejeitar, ignorar e desprezar (ex.: dizer à vítima que nunca deveria ter
nascido);
- Utilizar estratégias emocionalmente e psicologicamente abusivas para
punir (ex.: ameaçar o recurso à força física; fechar num quarto escuro ou
num quarto à chave para provocar medo);
- Isolar (ex.: impedir a vítima de se relacionar com os seus pares, ou
com outro progenitor ou outros familiares).
- Indisponibilidade emocional dos pais ou cuidadores (falta de conexão
emocional);
- Obrigar a vítima a assumir responsabilidades desadequadas à sua
idade ou estado;
- Exposição a violência doméstica;
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SINAIS, SINTOMAS E INDICADORES DE MAUS TRATOS
PSICOLÓGICOS E EMOCIONAIS
Sintomas comportamentais

Outros sintomas

- Comportamentos agressivos

- Episódios de urgência repetidos, por cefaleias,

(autoagressividade e/ou contra outros) e/ou

dores musculares e abdominais sem causa

automutilação;

orgânica aparente.

- Excessiva ansiedade ou dificuldade nas
relações afetivas interpessoais;
- Perturbações do comportamento alimentar;
- Alterações do controlo dos esfíncteres
(enurese, encoprese);
- Comportamento ou ideação suicida;
- Instabilidade emocional;
- Vinculação insegura;
- Tristeza, baixa autoestima;
- Auto-desvalorização frequente e mantida (ex.:
“sou estúpido, sem valor”);
- Reação inapropriada relativamente à dor (ex.:
“eu mereço isto”);
- Desenvolvimento físico, emocional, mental ou
escolar abaixo daquilo que seria esperado;
- Comportamentos de oposição e desafio;
- Súbita perturbação da fluência verbal (ex.:
gaguez, mutismo);
- Reagir de forma exagerada a pequenos erros;
- Medo extremo numa determinada situação;
- Comportamentos neuróticos (automutilação,
arrancar cabelos, abanar-se de forma
continuada);
- Passividade extrema;

(adaptado de APAV p.15-16, DGS p.8)
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3.1.3 Violência sexual
A violência sexual pode ser definida como o envolvimento de um menor ou
adulto vulnerável em atividades sexuais, ou tentativas de atos sexuais, que
visam a estimulação e satisfação sexual de um qualquer agente (pai, mãe,
familiar, par, desconhecido, entre outros). Estes contactos e interações podem
ocorrer uma única vez, podem ser esporádicos ou continuados no tempo,
encontrando-se o agressor em situação de responsabilidade, confiança ou
poder sobre a vítima. Consubstancia-se em práticas onde a vítima:
- Não tem capacidade para compreender que está a ser abusada;
- Percebendo que o é, não tem capacidade para nomear o abuso sexual;
- Não se encontra estruturalmente preparada;
- Não se encontra em situação capaz de dar o seu consentimento livre e
esclarecido.
A violência sexual pode ocorrer em diferentes contextos nos quais os menores
e adultos vulneráveis se encontram ou movimentam. Não obstante, a violência
sexual é, sobretudo, praticada em dois contextos distintos:


Contexto intra-familiar: os atos sexualmente agressivos e violentos
são cometidos por elementos da família (pessoas próximas, nas quais
se confia e, com as quais, muitas vezes, coabitam, partilham laços de
parentesco e fortes relações afetivas), em espaços físicos também eles
familiares;

 Contexto extra-familiar: neste caso, a violência sexual é cometida por
agentes externos à família do menor ou adulto vulnerável, podendo ser
praticada por elementos estranhos ou por pessoas conhecidas que
atuem diariamente nos contextos onde as vítimas se movimentam
(escolas, colégios, autocarros, entre outros).
Ainda no que diz respeito ao reconhecimento da violência sexual, podem
distinguir-se dois tipos de violência:


Violência sexual com contacto físico: inclui toque intencional de
zonas erógenas da vítima ou forçando, incentivando ou permitindo à
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vítima fazê-lo nas zonas erógenas do agente; penetração (vaginal ou
anal) do órgão sexual masculino; sexo oral;


Violência sexual sem contacto físico: compreende os casos de
sedução verbal explícita, atos de carácter exibicionista, visualização de
pornografia, exposição dos órgãos sexuais, masturbação ou exposição
da vítima a atos de masturbação com o propósito de obter gratificação
sexual, entre outros.

SINAIS, SINTOMAS E INDICADORES DE VIOLÊNCIA SEXUAL
Sintomas físicos

Sintomas comportamentais

Outros sintomas

- Lesões externas nos

- Expressões sexualizadas de afeto:

- Mudanças de personalidade

órgãos genitais (eritema,

 Ser demasiado afetuoso ou ter condutas

tais como tornar-se muito

edema, laceração,
fissuras, erosão,
infeção);

sedutoras com adultos ou pares;
 Promiscuidade, comportamentos
provocantes;
 Toque excessivo ou inadequado;

no corpo da vítima;

- Linguagem sexual precoce:

- Corrimento vaginal

 Revelar conhecimentos do foro sexual

recorrente;

desadequados à idade;
 Usar linguagem “sexualizada”

- Lassidão anormal do

inapropriada de forma a parecer mais

esfíncter anal ou do

velho;

hímen, fissuras anais;
- Prurido, dor ou edema

demasiado a alguém;
- Padrões de comportamento

- Presença de esperma

persistente ou

inseguro ou agarrar-se

regressivo, tais como chupar
o polegar, recorrer a velhos
ursos de peluche, entre
outros;
- Outras reações extremas
tais como depressão,

 Preocupação constante com o tema da

automutilação, tentativa de
suicídio, evitamento,

sexualidade;

na região vaginal ou

- Comportamento sexual inadequado para a

consumos, anorexia;

anal;

idade:

- Perda súbita de apetite ou

- Equimoses e/ou

 Iniciação precoce da vida sexual;

comer de forma compulsiva;

petéquias na mucosa

 Envolvimento sexual com múltiplos

- Isolar-se socialmente;

oral e/ou laceração do

parceiros;

- Dificuldade em concentrar-

freio dos lábios;

 Sexo desprotegido;

- Laceração do hímen;

 Comportamentos autoeróticos extremos;

- Infeções de

 Encenação ou simulação de episódios

transmissão sexual;
- Gravidez;

e/ou interações sexuais explícitas;
 Fazer desenhos e ou jogos e brincadeiras
“sexualizadas”;
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se;
- Falta de confiança ou medo
de alguém que é próximo e
conhecido (não querer ficar
sozinho com um professor,

- Comportamentos que visam a redução da

babysitter, entre outros);

atratividade pessoal:

- Medo de se despir ou

 Dormir com a roupa do dia vestida;

mudar a roupa em público;

 Recusar a higiene diária;

Ter quantias de dinheiro

 Destruir ou ocultar sinais de beleza na

difíceis de explicar;

aparência física;

Enurese noturna (perda

 Urinar na própria roupa ou nos lençóis.

involuntária de urina noturna),
pesadelos.

(adaptado de CPCJ p.34-35, DGS p.9)

Frequentemente, o abuso sexual é perpetrado sem que haja qualquer indício físico
de que tenha ocorrido, facto que pode dificultar o diagnóstico. Se a isso ligarmos a
existência de dinâmicas especificas da violência sexual, facilmente se depreende que
a deteção destas situações encontra diversos obstáculos / dificuldades que
complicam o diagnóstico e a revelação da experiência de vitimação:


Ausência de evidências médicas (ex. lesões físicas) e biológicas (ex.
fluidos corporais) associadas à violência sexual;



Medo do agressor pelo diferencial de poder físico e psicológico
existente;



Relação prévia com o agressor;



Sentimentos de vergonha e autoculpabilização da vítima;



Medo de ser desacreditada e/ou tentativas anteriores de revelação mal
sucedida;



Receio de estigmatização social;



Receio de separação em relação à família de origem ou da sua
desestruturação.

Subjacentes às situações de violência sexual estão, muitas vezes, estratégias
utilizadas pelo/a agressor/a para manter a situação violenta em segredo,
sobretudo no caso de crianças e jovens, o que contribui para retardar/dificultar
a revelação da situação e permite a persistência dos atos sexualmente
violentos no tempo. Algumas das possíveis estratégias são:
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Construção de uma relação de proximidade afetiva, de confiança ou de
amizade/familiaridade com a criança ou jovem, com o objetivo de a
convencer da adequação das condutas sexualmente violentas, que passam
a ser lidas pelas crianças e jovens como demonstrações naturais de afeto
(ex.: “somos amigos, podes confiar em mim”; colocar a criança ou jovem no
seu colo para acariciar; dar beijos e abraços para reconfortar);



Oferecer à criança ou jovem acesso a bens materiais que, de outra
forma, não poderia obter para, assim, convencê-la da concretização dos
atos sexualmente violentos e/ ou garantir o seu silêncio e acomodação à
situação de vitimação após a ocorrência das condutas violentas (ex.:
brinquedos, gadgets eletrónicos, vestuário, doces, dinheiro);



Recorrer a comportamentos surpresa, realizando condutas inesperadas
para as quais a criança ou jovem não tem tempo para reagir ou para se
defender (ex.: introduzir-se na cama da criança, dizendo-lhe para não
fazer barulho de modo a não acordar quem esteja próximo);



Recurso à ameaça, agressão verbal e física para coagir a criança ou
jovem à concretização das condutas sexualmente violentas (ex.: “se não
fazes o que eu te estou a pedir faço mal aos teus pais e nunca mais os
vês!”; “Não prestas para nada!”; amarrar a criança ou jovem para que
esta não possa reagir).

3.1.4 Negligência
O mau trato passivo, em particular a negligência, caracteriza-se pela
incapacidade de proporcionar ao menor ou adulto vulnerável a satisfação de
necessidades básicas de higiene, alimentação, afeto, educação e saúde,
fundamentais ao desenvolvimento equilibrado e ao exercício dos seus direitos.
Regra geral a negligência é continuada no tempo, podendo distinguir-se entre:

37



Negligência Física
o Cuidado insuficiente ao nível da higiene pessoal e/ou ao nível do
vestuário (ex.: vestuário sujo; vestuário desadequado para a
estação

do

ano;

odores

desagradáveis

indicativos

da

ausência/escassez de cuidados de higiene);
o Ausência de hábitos alimentares (ex.: horários das refeições) e
alimentação desadequada/insuficiente;
o Desinvestimento nos cuidados de saúde (ex.: atraso no Plano
Nacional de Vacinação; não comparência a consultas no médico
de família; atraso na procura de assistência médica);
o Ausência de supervisão ou supervisão inadequada;
o Alheamento dos cuidadores relativamente à vida escolar da
criança ou jovem (ex.: ausência de supervisão em relação ao
comportamento e aproveitamento escolar; permissividade perante
absentismo escolar; não investimento face a dificuldades de
aprendizagem e/ou necessidades educativas específicas; não
comparência às reuniões de direção de turma).


Negligência psicológica e emocional
o Ausência de manifestações de afeto e carinho por parte dos
cuidadores;
o Desinteresse/ausência de resposta dos cuidadores perante
expressões de afetividade;
o Desatenção dos cuidadores face às dificuldades emocionais
apresentadas;
o Desconhecimento das características da vítima;
o Desinteresse e desresponsabilização pelos gostos e atividades
da vítima.
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SINAIS, SINTOMAS E INDICADORES DE NEGLIGÊNCIA
PSICOLÓGICA E EMOCIONAL
Sintomas físicos

Sintomas comportamentais

Outros sintomas

- Carência de higiene

- Inexistência de rotinas

- Incumprimento persistente de

(tendo em conta as

(nomeadamente, alimentação e

prescrições médicas para os cuidados

normas culturais e o

ciclo sono/vigília);

de saúde a garantir junto da população

meio familiar);

- Fome constante e/ou magreza;

a que a vítima pertence;

- Vestuário

- Cansaço permanente;

- Atrasos inexplicáveis na procura de

desadequado em

- Absentismo e abandono

tratamento;

relação à estação do

escolar;

- Faltas constantes a consultas no

ano e lesões derivadas

- Tendências destrutivas;

médico de família e incumprimento do

de exposições

- Perturbações no

Plano Nacional de Vacinação;

climáticas adversas;

desenvolvimento e nas

- Lesões e “acidentes” frequentes

aquisições sociais (linguagem,

provocados por falta de supervisão de

motricidade, socialização) que

situações perigosas;

não estejam a ser devidamente

- Lesões cutâneas associadas à

acompanhadas;

ausência e inadequação dos cuidados
de higiene;
- História de intoxicações: com bebidas
alcoólicas, com medicamentos ao
alcance das crianças, com detergentes
e produtos químicos.

(adaptado de APAV p.17, DGS p.7)
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3.1.5 Outras formas de maus tratos
Podem ser particularizadas outras formas de maus tratos que assumem
características específicas, podendo acontecer em contextos de menores e
adultos em situação de vulnerabilidade.

Bullying
O bullying corresponde a um comportamento intencionalmente agressivo,
violento e humilhante, que envolve um desequilíbrio de poder, implicando a
existência de um agressor ou grupo de agressores contra uma vítima ou grupo
de vítimas, com o propósito de lhe(s) causar dano ou sofrimento.
É um comportamento repetido ao longo do tempo, que acontece mais do que
uma vez. Os comportamentos agressivos e violentos perpetrados não se
limitam ao par agressor-vítima, sendo, na maior parte das vezes, presenciados
pelos restantes elementos do grupo.
As características principais que identificam o bullying podem definir-se da
forma seguinte:


Desequilíbrio ou assimetria de poder na relação entre o/a agressor/a e a
vítima: muitas vezes as características físicas (como, peso, altura,
estatura física, idade) e a própria estrutura e organização do grupo
(estatuto de cada criança/jovem no grupo de pares), submetem a vítima
a uma posição de vulnerabilidade ou fragilidade perante o/a agressor/a;



Carácter intencional, repetido e continuado das agressões: o bullying
acontece ao longo de um determinado período de tempo, que se pode
desenrolar entre poucas semanas e poderá estender-se por vários anos.



Aparente ausência de atitudes provocatórias por parte da vítima que, de
alguma forma, tenham incitado à agressão ou violência;

De seguida, apresentam-se alguns comportamentos de bullying por categoria:
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BULLYING VERBAL

BULLYING FÍSICO

BULLYING SOCIAL

CYBERBULLYING

Insultar;

Agredir (cuspir,

Ignorar, deixar de fora ou

Manifestação de

Espalhar boatos;

morder, empurrar,

excluir de atividades

ódio;

Ameaçar ou

puxar cabelos,

efetuadas em grupo;

Assédio;

intimidar utilizando

bater…)

Difundir rumores ou

Denegrir;

palavras;

Roubar ou esconder

boatos com conotação

Dissimulação;

Gritar.

pertences de alguém

racial/étnica, sexual ou de

Revelação de

Danificar o trabalho

outra ordem;

segredos;

de alguém;

Forçar ou manipular

Engano;

Agredir sexualmente.

alguém a fazer algo que

Exclusão;

não é do seu agrado.

Cyber-perseguição.

(adaptado do Manual SPC da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, p.33-34)

Violência no namoro
A violência no namoro é um ato de violência, pontual ou contínuo, que tem
como objetivo ter mais poder e controlo do que a outra pessoa envolvida na
relação. A violência no namoro pode acontecer quer as relações sejam “sérias”
ou não, menos ou mais longas. Quer as raparigas quer os rapazes podem ser
violentos para os seus parceiros.
Estes atos podem incluir formas de violência psicológica, verbal ou relacional,
assim como, atos físicos e sexualmente violentos, que, em muitos casos,
ocorrem simultaneamente.

Existem várias formas de violência no namoro:


Violência Física: Empurrar, agarrar ou prender, atirar objetos, dar
bofetadas/pontapés/murros, nos ameaçar de bater, nos bloquear a porta
ou a saída, não deixar sair de determinado sítio.



Violência Sexual: Obrigar a praticar atos sexuais contra vontade ou
acariciar/tocar sem que o/a parceiro/a queira;
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Violência Verbal: Chamar nomes ou gritar, humilhar ou fazer
comentários negativos e intimidatórios sob a forma de ameaçar;



Violência Psicológica: Partir ou estragar objetos, controlar a forma de
vestir, controlar os tempos livres e o que é feito durante o dia, ligar
constantemente ou enviar mensagens, ameaçar terminar a relação
como estratégia de manipulação, dizendo “mais ninguém ficaria contigo”,
fazer sentir culpa por alguma coisa feita errada, fazer sentir que não
merecemos ser amados/as, dizer que é o outro que provoca a violência.



Violência Social: Envergonhar ou humilhar em público, sobretudo junto
de amigos; mexer no telemóvel ou vigiar o que se faz nas redes sociais
sem permissão; proibir de conviver com amigos e família;



Violência Digital: Entrar nas nossas contas de email, Facebook e
outras redes sociais com o objetivo de controlar e perseguir;

Todas as formas de violência no namoro têm como objetivo magoar, humilhar,
controlar e assustar. A violência nunca deve ser entendida como forma de
expressão de amor.
Violência contra idosos12
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), “violência contra o idoso” é
definida como “um ato único ou repetido, ou falta de ação apropriada,
ocorrendo em qualquer relacionamento onde exista uma expetativa de
confiança”, nomeadamente, na relação entre o idoso e o cônjuge, parceiro,
filho ou outro familiar, vizinho ou cuidador, do qual se encontre dependente.
A violência contra as pessoas idosas pode ter várias formas e implicar a prática
de vários crimes:


Violência Física: qualquer comportamento que implique agressão
física, por exemplo, crimes de ofensa à integridade física, maus tratos
físicos, sequestro, intervenções e tratamentos médicos arbitrários.

12| Para saber mais: https://www.apav.pt/idosos/index.php/violencia-crime/tipos-de-violencia-e-de-crime
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Sinais:
o Lesões sem explicação como feridas, arranhões, nódoas negras ou cicatrizes
recentes;

o Fraturas ósseas, luxações ou rutura de ligamentos;
o Relato de excesso de medicamentos ou aparente incapacidade para
aderir à terapêutica (as embalagens estão mais cheias do que o
esperado);
o Lentes ou armações dos óculos partidas;
o Sinais de ter sido amarrado, isto é, marcas de cordas nos pulsos.


Violência Psicológica/Verbal: Provocar intencionalmente na pessoa
idosa dor, angústia através de ameaças, humilhações ou intimidação de
forma verbal ou não verbal, por exemplo, insultos, ameaças,
humilhação, intimidação, isolamento social, proibição de atividades.

Sinais:
o

A pessoa idosa encontra-se emocionalmente perturbada;

o

Aparenta isolamento;

o

Insónias;

o

Medo das outras pessoas;

o

Depressão não habitual;

o

Manifesta uma recusa inexplicável em participar nas atividades normais;

o

Depreciação e/ou ameaças por parte de membros da família.

A violência Psicológica ou Verbal é a segunda causa mais comum de violência
sobre as pessoas idosas, imediatamente a seguir à Negligência.


Violência Sexual: Violência na qual o agressor abusa do poder que tem
sobre a vítima para obter gratificação sexual, sem o seu consentimento,
sendo induzida ou obrigada a práticas sexuais com ou sem violência.
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Sinais:
o

Nódoas negras nos seios ou genitais;

o

Doenças venéreas ou infeções genitais inesperadas;

o

Hemorragia genital ou anal sem explicação;
Roupa interior rasgada, manchada ou com sangue



Negligência e Abandono: é o ato de omissão de auxílio do responsável
pela

pessoa

idosa

em

providenciar

as

necessidades

básicas,

necessárias à sua sobrevivência, por exemplo, o crime de omissão de
auxílio e não providenciar acesso a cuidados de saúde.

Sinais:
o

Perda de peso, má nutrição, desidratação;

o

Falta de condições de higiene do quarto;

o

Encontrar-se sujo ou sem ter tomado banho;

o

Roupa ou agasalhos inadequados para a estação do ano;

o

Falta de condições de segurança da habitação (aquecimento,
material elétrico sem proteção);

o



Desaparecimento do idoso em local público.

Violência Financeira/económica: qualquer prática que visa a
apropriação ilícita do património de uma pessoa idosa e pode ser
realizada por familiares, profissionais e instituições.

Práticas de Violência Financeira/económica:
o

Forçar a pessoa a assinar um documento, sem lhe explicar para que
fim se destina;

o

Forçar a pessoa idosa a celebrar um contrato ou a alterar o seu
testamento;

o

Forçar a pessoa idosa a fazer uma procuração ou ultrapassar os
poderes de mandato;
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o

Tomar decisões sobre o património de uma pessoa sem a sua
autorização;

o

Levantamentos significativos da conta da pessoa idosa;

o

Mudanças suspeitas de beneficiários de testamentos, seguros ou de
bens;

o

Forçar a pessoa idosa a fazer uma doação, nomeadamente para
reserva de vaga ou entrada em equipamento.



Violência Doméstica: Infligir, de forma continuada ou não, maus tratos
físicos ou psíquicos, a pessoa particularmente indefesa em razão da sua
idade ou dependência económica que consigo coabite, por exemplo,
castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais. O crime de
Violência Doméstica é público, ou seja, qualquer pessoa que saiba ou
suspeite que uma pessoa idosa está a ser vítima deste crime tem a
obrigação de denunciar.
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3.2 Fatores de risco e fatores protetores
Durante a avaliação de uma situação de maus tratos, devem ser avaliados um
conjunto de fatores que interagem entre si, devendo ser ponderados. São eles:
fatores de risco, fatores protetores e, ainda, fatores de agravamento/crise
de vida.

No que respeita aos fatores de risco de maus tratos, considera-se que o risco
de perpetração de maus tratos está associado a um conjunto de variáveis
biopsicossociais, relativas quer à vítima quer ao agressor, que aumentam a
probabilidade de ocorrência ou de manutenção de situações de maus tratos.
Por si só, estes fatores não provam a existência de maus tratos, apenas dão
pistas indicativas da probabilidade do seu aparecimento.

Os fatores protetores/de proteção, representam também variáveis de natureza
individual, familiar e social que apoiam e favorecem o desenvolvimento
individual e social, quer no que respeita à vítima, ao agressor, assim como, ao
contexto de vida, podendo reduzir ou até mesmo eliminar o impacto dos fatores
de risco.
A literatura sugere, ainda, a existência de fatores de agravamento/crises de
vida no que respeita à possibilidade de determinados eventos ou novas
circunstâncias da vida dos menores ou adultos em situação e vulnerabilidade,
sua família/cuidadores poder contribuir para alterar a dinâmica entre os fatores
de risco e de proteção, precipitando a ocorrência de maus tratos.

Apresenta-se, seguidamente, uma exploração de diferentes fatores de risco,
protetores e de agravamento. Numa situação concreta, os/as colaboradores/as
e voluntários/as são aconselhados a observar ativamente a evolução dos
referidos, ao mesmo tempo que se podem dirigir ações de aconselhamento /
formação às famílias/cuidadores.
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Fatores de risco

Na vítima:
- Filho não
desejado;
- Nascimento
prematuro/baixo
peso;
- Expectativas dos
pais não satisfeitas
(sexo, saúde,
temperamento,
entre outros);
- Problemas de
comportamento
(agressividade,
oposição, mentiras,
absentismo escolar,
no caso de menor,
entre outros);
-Comprometimento
físico ou psíquico;
- Doença crónica ou
perturbações do
desenvolvimento;
- Excessiva
dependência ou
alheamento;
Institucionalização;

Fatores protetores

Familiares /de contexto:
- Cuidadores vítimas de
maus tratos na infância;
- Défice de competências
parentais;
- Perturbações
emocionais, mentais ou
físicas que os impeçam
de reconhecer e
responder de modo
adequado às
necessidades dos
menores e adultos em
situação de
vulnerabilidade;
- Disciplina rígida e
autoritária ou
inconsistente;
- História de
comportamento violento
e/ou anti-social
- Desajustamento
psicossocial /
comportamentos aditivos
(abuso de substâncias,
criminalidade,
prostituição, entre
outros.)
-Relações familiares
conflituosas;
-Inexistência de
condições de
habitabilidade
-Incapacidade de
procurar/utilizar os
recursos comunitários;
-Ausência de suporte
sociofamiliar;
-Ausência prolongada de
um dos cuidadores;
-Família disfuncional;
Insegurança
económica/pobreza;

Na vítima:
-Bom nível de
desenvolvimento
global;
-Temperamento
fácil;
-Vinculação
segura à
família/cuidador
de referência;
-Capacidade de
resolução de
problemas e/ou
pedir ajuda
quando
necessário;
- Bom
aproveitamento
escolar (menor);
-Desejo de
autonomia e
comportamento
exploratório;
- Grupo de
pares pró-social;

(adaptado de DGS 2011, p.13)
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Familiares /de
contexto:
- Boas
competências
parentais;
-Adoção de
boas práticas
parentais;
-Família
organizada,
com regras e
imposição de
limites;
-Boa
integração
comunitária;
-Capacidade
de acesso aos
serviços de
apoio
comunitários
(serviços
sociais,
educação,
saúde, entre
outros);
-Segurança
económica

Fatores de
agravamento

-Rutura e
reconstituições
familiares
(separação,
divórcio.
fragmentação,
conflito, entre
outros);
- Processo de Luto;
- Doença súbita
grave;
- Assumir de
cuidados a pessoa
dependente;
- Desemprego
- Migração
- Alteração brusca
da situação
laboral/económica;
-Institucionalização
-Detenção/prisão;
-Desastre natural;
-Conflito armado;

3.3 Prevenção de maus tratos
Falar de prevenção remete-nos, inevitavelmente, para o antecipar algo, tratar e
agir antes que uma situação aconteça. As instituições que acolhem e
trabalham com menores e adultos em situação e de vulnerabilidade podem,
muitas vezes, assumir um papel relevante na sua proteção e cuidado, estando
em posição privilegiada de observar e detetar possíveis comportamentos ou
atitudes indicativas de situações de perigo. Não obstante, as instituições
podem também assumir um papel ativo no desenvolvimento de ações de
prevenção, com impacto positivo na prevenção e correção das situações de
maus tratos.
Segundo Ornelas (2008), diversos estudos destacam que a importância dada à
prevenção em muito contribui para o crescente interesse acerca dos recursos e
apoios existentes na comunidade, de forma a aumentar as capacidades
individuais e, consequentemente, reduzir a falta de adaptação e o
desajustamento.

3.3.1 Prevenção primária
A prevenção primária, enquanto primeiro nível, refere-se a ações que
antecipam o problema, focalizando-se em grupos de pessoas que não
apresentam qualquer tipo de problemática, o que lhes confere um caráter
reativo. Assim, a título de exemplo, poder-se-á pensar em ações dirigidas a
menores e adultos em situação de vulnerabilidade e até às suas famílias onde
se desenvolvam:


Programas de desenvolvimento de competências parentais;



Programas de promoção de parentalidade positiva;



Programas de educação para os Direitos Humanos, Saúde, entre outros;



Programas de prevenção da agressividade e violência (entre pares, no namoro,
doméstica).
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3.3.2 Prevenção secundária
Reporta-se ao domínio da atuação atempada, através de ações dirigidas aos
menores e adultos em situação de vulnerabilidade que apresentam fatores de
risco ou de agravamento, minimizando as suas consequências e prevenindo a
ocorrência de maus tratos. São exemplo:
- após identificadas as famílias/cuidadores de menores e adultos em situação e
vulnerabilidade, que apresentem fatores de risco, desenvolver programas e
estratégias específicas de apoio às mesmas, no sentido de promover boas
competências parentais;

3.3.3 Prevenção terciária
Tem como finalidade a interrupção das situações de maus tratos, assim como
proporcionar proteção e reparação, no sentido de modificar e alterar as
circunstâncias e as dinâmicas familiares, que mantêm os padrões de interação
disruptivos subjacentes aos maus tratos. São exemplo:
- Apoio psicológico a vítimas de maus tratos;
- Programas de apoio a vítimas de bullying e programas de acompanhamento
dos agressores;
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4. MAPA DE RISCOS SIPC
O número de Comunidades e Obras pertencentes ou ligadas à Congregação
Portuguesa das Irmãs de S. José de Cluny13 que trabalham, direta ou
indiretamente, com menores e adultos em situação e vulnerabilidade é de tal
forma vasta, que a implementação do sistema SIPC implica que cada obra
construa o seu “Mapa de Riscos SIPC”.

4.1 Orientações para a elaboração do Mapa de Riscos
O Mapa de Riscos SIPC, respeitante a cada obra, procura identificar e dar
resposta aos vários riscos de maus tratos explorados em capítulo anterior. O
mapeamento dos riscos dará origem a um Mapa interno de cada obra,
elaborado aquando da implementação inicial do Sistema SIPC. Procurar-se-á
atualizar periodicamente o referido Mapa (pelo menos aquando da avaliação
anual do Sistema SIPC na obra) e de forma incremental (ou seja, sem eliminar
os riscos identificados em revisões anteriores).
Este manual sugere uma forma de construir o Mapa de Riscos (cf. Anexo 3),
contudo, ela não é estanque e cada obra pode encontrar a sua forma de o
fazer e atualizar. Importa que neste documento se encontrem identificadas as
situações de risco mais prováveis e/ou mais graves com as correspondentes
medidas de proteção, que visam eliminar/reduzir a situação de risco.

Apresenta-se, de seguida, uma metodologia possível:


Identificar situações de risco que têm alguma probabilidade de
acontecer na obra (situações descritas em capítulo anterior, maus
tratos físicos, emocionais, violência sexual, negligência, bullying, entre
outros); Poder-se-á optar por elaborar o Mapa por tipo de menor ou
adultos vulnerável (p.e bebés, crianças, adolescentes, idosos, entre
outros) ou por tipo de atividade (numa escola, p.e componente letiva dita
normal, atividades extracurriculares, visitas de estudo, entres outras);
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Para cada situação de risco, assinala-se a data do registo e a
descrição completa da forma como pode surgir (onde (local), quando
(momento), potenciais vítimas e agressores);



Caracterizada a situação, classifica-se a probabilidade de ela ocorrer
(alta/média/baixa),

assim

como,

a

gravidade

caso

ocorra

(alta/média/baixa);


Elaboram-se medidas de proteção tanto para evitar a situação como
para a promoção de um conjunto de boas práticas. Registar a data de
implementação e um campo referente a observações, para registos
complementares.

Conscientes de que não se conseguirá prever nem eliminar todos os riscos,
espera-se que a elaboração e atualização do Mapa de Riscos vá ajudando
cada obra a proteger e cuidar cada vez melhor daqueles a quem serve.
Segue-se um exemplo do preenchimento de um Mapa de Riscos de uma
escola.
Elaborado em: 02/09/2019
Data da última revisão:

Átrio
da
escola

Após o
almoço

Vítima/s

Criança

Agressor
(es)

Criança

Gravidade

Quando

Objetivo

Descrição

Situação
e data de
implementação

Vigiar o
recreio

Colocar
um
vigilante
no recreio

Já
implementado
em 01/09/2019

Educação
emocional

Introduzir
o tema
nas aulas

A implementar
no ano letivo
2019/2020

Média

Lutas
entre
crianças
no recreio
após o
almoço

Onde

Probabilidade

Descrição
da
Situação
de Risco

MEDIDA(S) DE PROTEÇÃO

Alta

02/09/2019

Data

SITUAÇÃO DE RISCO

(adaptado do Manual SPC da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, p.46)
13| Cf. Anexo 2

51

Obs.

5. CÓDIGO DE CONDUTA
A disseminação de boas práticas está na base da elaboração deste Manual de
Proteção e Cuidado, no qual se pretende reforçar os comportamentos
adequados e que são já marca de qualidade dos serviços prestados por
todos/as

colaboradores/as

e

voluntários

das

obras

da

Congregação

Portuguesa das Irmãs de S. José de Cluny. Mas, se por um lado se pretende
promover as boas práticas, por outro é imperativo apontar e eliminar as que
não configuram comportamentos adequados, tornando o serviço que se presta
aos menores e adultos em situação de vulnerabilidade mais transparente e
isento de suspeitas e/ou acusações que possam causar dano à reputação de
toda uma Obra.
Os comportamentos que a seguir se descrevem não eliminam o conteúdo dos
códigos de conduta e demais regulamentos internos de cada obra, mas
pretendem ser um complemento agregador.
A menos que autorizados, na interação com menores e adultos em
situação de vulnerabilidade não são apropriados os comportamentos
seguintes:


Uso de linguagem, conversas, gestos e comportamentos que podem ser
sentidos

como

sexualmente

ambíguos,

agressivos,

humilhantes,

ameaçadores, ofensivos e/ou discriminadores (p.e. comentários sobre a
aparência física);


Ter relações preferenciais e gestos que podem ser lidos como
ambíguos, exclusivos, dominadores ou discriminadores dos demais (p.e.
pedir ajuda sempre aos mesmos);



Contacto físico ambíguo e/ou desnecessário (p.e. abraços forçados);



Estar sozinho ou transportar sozinho um menor ou adulto em situação
de vulnerabilidade;



Levar à própria casa ou ida a casa do menor ou adulto em situação de
vulnerabilidade, e muito especialmente sem a presença de terceiros;
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Colocar-se em outras situações com menores ou adulto em situação de
vulnerabilidade que possam dar origem a suspeitas, comentários e/ou
falsas acusações;



Encontros ou atividades que geram ambiguidade sobre se a obra está
envolvida;



Vínculos afetivos ou profissionais não autorizados com os menores ou
adultos em situação de vulnerabilidade fora do âmbito institucional (p.e.
relação afetiva entre colaborador e pessoa apoiada pela instituição social,
professor que também dá explicações privadas pagas ao aluno, entre
outros.);

Comportamentos proibidos na interação com menores e adultos em
situação de vulnerabilidade:


Utilizar, promover ou permitir o uso de linguagem ou conversas
sexualizadas, agressivas, humilhantes, ameaçadoras, ofensivas e/ou
discriminadoras;



Utilizar, promover ou permitir gestos e comportamentos sexualizados,
agressivos, humilhantes, ameaçadores, ofensivos e/ou discriminadores;



Ter relações preferenciais e gestos que são ambíguos, exclusivos,
dominadores ou discriminadores dos demais;



Conversas e visualização de conteúdos inapropriados (p.e. de carácter
sexualizado, violento, ofensivo ou discriminador), sejam em forma
presencial ou via TIC;



Todo o tipo de contacto físico inapropriado (incluindo toda a forma de
contacto/relação sexual);



Consumir, promover ou permitir o consumo de substâncias ilegais;



Praticar, promover ou permitir comportamentos ilegais;



Praticar, promover ou permitir qualquer ato que seja considerado crime
por lei;



Praticar, promover ou permitir comportamentos perigosos para os
próprios ou para terceiros.
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6. RECURSOS HUMANOS E RESPETIVAS FUNÇÕES NO SIPC
Neste capítulo, pretende dar-se a conhecer a rede de funções de cada
elemento que integrará o Sistema SIPC.

A implementação do Sistema SIPC nas obras da PPSJC:






Irmã Superiora Provincial: responsável máxima da Congregação em
Portugal
e,
consequentemente,
responsável
máxima
pela
implementação do Sistema SIPC;
Delegada Nacional SIPC: pessoa leiga que a nível da PPSJC assume a
gestão do sistema; a sua nomeação fica a cargo da Irmã Superiora
Provincial.
Grupo SIPC da Província: grupo de apoio à Superiora Provincial e à
Delegada Nacional SIPC (departamento jurídico, social, informática, entre
outros.)

Funções da Delegada Nacional SIPC:
 Gerir e assegurar-se de que o Sistema SIPC está implementado e em









funcionamento em cada uma das obras;
Garantir a divulgação do seu funcionamento a nível da Província (site
institucional);
Manter-se a par das melhores práticas a nível da proteção de menores e
adultos em situação de vulnerabilidade, nacionais e internacionais,
adotando-as, sempre que possível, às obras da PPSJC;
Coordenação do grupo de Delegados SIPC de cada uma das
instituições;
Colaborar na organização de Formação Anual dirigida aos
colaboradores e voluntários, sobre temáticas de interesse relativas à
proteção de menores;
Assegurar a realização de Formação Inicial para novos colaboradores e
voluntárias;
Apoiar e acompanhar os Delgados SIPC, se necessário, no tratamento de
suspeitas e denúncias nas obras, sendo obrigatória a comunicação à
Delegada Nacional de qualquer ocorrência grave ou que envolva alguma Irmã.
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A nível de cada obra:


Diretor/a ou Direção: responsável máximo da obra e da implementação
e funcionamento do SIPC na sua obra;



Delegado/a SIPC: pessoa que a nível da obra e encarrega da gestão do
Sistema SIPC; a sua nomeação fica a cargo do/a Diretor/a ou Direção;



Subdelegados/as SIPC: No caso de instituições com muitos/as
colaboradores/as e/ou voluntários/as, instalações dispersas por várias
sedes e/ou atividades em diferentes territórios pode ser útil nomear
subdelegados.



Grupo SIPC da obra: grupo de apoio ao Diretor e ao Delegado SIPC da obra
no que toca à gestão de ocorrências, aconselhamento jurídico, entre outros;

Funções do/a Delegado/a SIPC:


Implementação e gestão do sistema SIPC na obra, garantindo que
colaboradores, voluntários e utentes reconheçam o seu papel de pessoa
de contacto em todas as questões de proteção e cuidado;



Assegurar-se que novos colaboradores e voluntários frequentaram a
Formação Inicial e se encontram comprometidos com o Sistema SIPC;
como tal, devem assinar o Acordo de Adesão, ficando o mesmo na
posse do/a Delegado/a SIPC;



Receber e dar seguimento às suspeitas e denúncias que sejam
efetuadas, garantindo o melhor acompanhamento de todos os
processos;



Apoiar o/a Diretor/a ou Direção na ligação da obra às autoridades
externas (CPCJ, Instituto da Segurança Social, Ministério Público, entre
outros), sempre que tal se revele necessário;



Manter ligação à Delegada Nacional, no caso de ocorrências graves,
para apoio à sua gestão;



Participar em ações conjuntas com a Delegada Nacional e os/as
Delegados/as de outras obras;
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7. PROCEDIMENTO NO CASO DE SUSPEITA E DENÚNCIA
As suspeitas e denúncias devem ser tratadas no âmbito do Sistema SIPC e
referem-se aos vários tipos de maus tratos descritos no manual e/ou a
situações de comportamentos proibidos ou mesmo inadequados do Código de
Conduta. Cabe ao/à Delegado/a de cada obra a condução do seu tratamento.
Far-se-á a distinção entre duas situações possíveis:


Ocorrência Interna: Se a suspeita ou denúncia diz respeito a uma
situação de maus tratos ocorridos no espaço e/ou atividades da obra;
ou, independentemente de se tratar ou não de uma situação de maus
tratos e de ter ocorrido ou não nos espaços e/ou atividades da obra,
corresponde a um comportamento de violação do código de conduta
SIPC por elementos colaboradores/as ou voluntários/as;



Ocorrência externa: Se a suspeita ou denúncia se refere a uma
situação de maus tratos ocorridos fora do espaço da obra e das
atividades da instituição, e não envolvendo colaboradores/as ou
voluntários/as;

A suspeita ou denúncia pode partir de qualquer colaborador/a, voluntário/a,
utente ou família e, ainda, de forma anónima. Se tal acontecer, deve haver
a preocupação de passar a escrito as informações recebidas (registar) –
usar a Ficha de Ocorrências, cujo modelo se disponibiliza neste Manual (cf
anexo 4).

Este documento deve ir sendo preenchido à medida que se

percorrem os passos descritos no esquema 1 que a seguir se apresenta.
Elementos a ter em conta no tratamento das ocorrências:


Segurança e bem-estar da vítima: deve procurar-se manter a vítima em
segurança durante o período em que decorrer o tratamento da
ocorrência, evitando possíveis retaliações/vingança por parte da pessoa
acusada;



Presunção de inocência: até prova em contrário, a pessoa acusada é
considerada inocente e assim deve ser tratada; no caso de uma ocorrência
interna, poderá ponderar-se o afastamento temporário até todas a situação
estar completamente esclarecida;
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Princípio da confidencialidade: deve falar-se pouco sobre todo o
processo, sem tomar partidos ou conclusões.

Esquema 1. Procedimento no57
caso de Suspeita e Denúncia

8. Sistema SIPC – Formação
Formação Inicial
A todos os colaboradores e voluntários das obras da PPSJC deverá ser
facultada uma Formação Inicial sobre o Sistema SIPC. A este respeito propõese uma formação com duração prevista de 5 horas, sobre as temáticas
seguintes:
1. Introdução ao tema da proteção e cuidado de Menores e Adultos em Situação
de Vulnerabilidade;
a. Enquadramento jurídico e civil
2. Maus tratos: exemplos, sinais e indicadores; fatores de risco e de proteção;
3. Mapa de Riscos;
4. Recursos humanos e respetivas funções na estrutura do SIPC;
5. Tratamento de suspeitas e denúncias;

Formação contínua
Atendendo à especial complexidade do tema, é de esperar que novas questões
e temáticas sejam levantadas e, por isso, seja premente a organização de
formação específica e aprofundamento; estas serão organizadas pelo menos
de dois em dois anos.
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WebSite:
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tratos

de

idosos:

https://www.apav.pt/idosos/index.php/violencia-

crime/tipos-de-violencia-e-de-crime
Carta

Apostólica,

na

forma

de

‘Motu

Proprio’:

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/03/29/0260/
00529.html

;

https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-papa-aprova-nova-lei-sobre-

protecao-de-menores-e-pessoas-vulneraveis-em-atualizacao/

Maus tratos infantis http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/childmaltreatment
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ANEXOS
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ANEXO 1
Questionário

QUESTIONÁRIO
Perceção dos/as colaboradores/as das obras das Irmãs de S. José de
Cluny sobre Proteção e Cuidado de menores e adultos em situação de
vulnerabilidade

O presente questionário surge no âmbito da criação na congregação de um
Sistema Interno de Proteção e Cuidado de menores e adultos em situação
de vulnerabilidade, a implementar em todas as obras que trabalham em
Portugal com estes públicos. Para o efeito será elaborado um Manual que
sirva de suporte à ação no que a esta temática diz respeito.
Neste momento, pedimos o seu contributo através do preenchimento do
questionário seguinte. Com este inquérito pretendemos recolher algumas
informações sobre a forma como a sua instituição está atualmente a
proteger os seus menores e/ou adultos em situação de vulnerabilidade.
Pedimos-lhe que responda apenas às questões relativas às áreas sobre as
quais tem conhecimento.
Desde já agradecemos o seu contributo e o da sua Organização, sendo
esta informação fundamental para enriquecer o Nosso manual.
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BREVE CARACTERIZAÇÃO DA SUA ORGANIZAÇÃO
1. Designação da sua organização:
____________________________________________________________

2. Qual a função que desempenha na organização que representa:
____________________________________________________________

3. Quais as respostas sociais que disponibiliza:

Atividades pastorais
Centro de Acolhimento Temporário
Centro de Atividades de Tempos Livres
Creche
Escola Básica 1º ciclo
Escola Básica 2º ciclo
Escola Básica 3º ciclo
Escola Secundária
Estabelecimento de Educação Pré-escolar
Lar de Infância e Juventude
Não Sabe
Caso exista outra, especifique qual:

4. Qual o total de menores e adultos abrangidos pelo trabalho da sua
organização:

Total
Menores
Adultos
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5. Qual o total de Recursos Humanos da Organização (incluindo
voluntários/as):

Total

BREVE CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO
DA SUA ORGANIZAÇÃO
6. Tem procedimentos específicos de proteção de menores e adultos em
situação de vulnerabilidade? Se sim, quais?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Considerando a sua experiência e a da sua organização, qual o grau de
importância de ter medidas de proteção de menores e adultos em
situação de vulnerabilidade?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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8. Caso se aplique, explicite alguma situação em que tenha sentido
necessidade na sua organização da existência de um sistema de
proteção de menores e adultos em situação de vulnerabilidade?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Braga, 15 de Julho de 2019

A Equipa,
Ana Rita Costa
Daniela Monteiro
Muito obrigada pelo seu contributo!
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ANEXO 2
Caracterização da Província Portuguesa das Irmãs de S. José de Cluny
Comunidades e Obras;

Caracterização da Província Portuguesa
Congregação de S. José de Cluny
Em 29-08-2019

A Congregação tem em Portugal 18 Comunidades espalhadas pelo Continente
e Ilhas, em 11 dioceses, assim distribuídas:

DIOCESES

Braga

COMUNIDADES

Sagrada Família - Nogueiró
Sagrado Coração

Bragança

Nossa Senhora da Assunção - Valtorno
Nossa Senhora do Bom Conselho

Porto
Nossa Senhora da Muxima - Foz
Nossa Senhora da Paz - Anadia
Aveiro
Santa Teresa - Anadia
Rainha Santa Isabel
Coimbra
São José - Candosa
Leiria/Fátima

Imaculada Coração de Maria - Fátima
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Santarém

Nossa Senhora do Rosário – Torres Novas
Santo António

Lisboa

Menino Deus
Nossa Senhora da Confiança - Alcobaça

Évora

São João de Deus - Monforte
Espírito Santo - Funchal

Madeira
Coração de Jesus – Estreito de C. de Lobos
P. Delgada/Açores

São Francisco Xavier

OBRAS

Escola S. Enfermagem

Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny
Lar Universitário S. José de Cluny - Porto

Lar Universitário
Pastoral Universitária do Porto – PU Porto
Colégio Nossa Senhora da Assunção - Anadia
Colégios

Colégio da Rainha Santa Isabel - Coimbra
Colégio de S. Francisco Xavier – Ponta Delgada
Centro de Bem Estar Infantil - Alcobaça

Instituições Particulares
de Solidariedade Social IPSS

Centro Social de S. José de Cluny - Anadia
Centro de Solidariedade da Imaculada Conceição -
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Braga
Fundação D. Jacinta Ornelas Pereira - Estreito
Centro Social da Paróquia de S. Sebastião da
Pedreira -Lisboa
Centro Social do Menino Deus - Lisboa
Abrigo do Menino Jesus – Torres Novas
Valtorno; Lagoa; Mourão; Seixo de Manhoses.
Monforte; Arronches; Esperança; Galveias
Candosa; Carapinha; S. João da Boavista; Vila Nova
Pastoral Paroquial

de Oliveirinha; Midões; Póvoa de Midões; Covas;
Tábua; Ázere; Mouronho; Meda de Mouros; Pinheiro
de Côja; Espariz; Sinda; Covelo.
St. Condestável - Quinta do Loureiro
Paróquia de Cristo Rei - Foz
Nogueiró

Casas de repouso para Irmãs

Fátima
Torres Novas

Centro AMJ

Centro de Espiritualidade e Cultura Ana Maria
Javouhey
Fins-de-semana missionário; Campos de férias;

Pastoral Juvenil Vocacional

Voluntariado; Retiros/EE; Encontros de reflexão;
Missão Cluny; Experiência Missionária.

ANEXO 3
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Matriz de elaboração do Mapa de Riscos
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ANEXO 4
Ficha de Ocorrência
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ANEXO 5
Acordo de Adesão
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ANEXO 6
Panfleto de divulgação
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