EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL
QUANTO MAIS SOUBER MAIS VERÁ
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EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL
O QUE PODE FAZER JÁ
Se uma criança ou jovem estiver em risco
imediato, ligue 999 ou contacte a Police
pelo 101

Ele liga-me e
envia-me emails todos os
dias. Diz que
me ama.

Poderá também ligar anonimamente para
a Crimestoppers, através do 0800 555 111
ou da linha de apoio a adultos do NSPCC
através do
0808 800 5000
EXISTEM TAMBÉM OUTRAS
ORGANIZAÇÕES QUE PODERÁ
CONTACTAR SE TIVER ALGUMA
QUESTÃO
Barnardo’s NI Safe Choices 028 9065 8511

Hoje o Gary
vai levar-me
a outra
festa…

Equipas Gateway dos Serv. Assist. Social
T: 028 9050 7000
Belfast HSC Trust
South Eastern HSC Trust

T: 0300 1000 300

Northern HSC Trust

T: 0300 1234 333

Southern HSC Trust

T: 0800 7837 745

Western HSC Trust

T: 028 7131 4090

PARA MAIS INFORMAÇÕES E PONTOS DE
AJUDA, VISITE

www.safertoknow.info
Safeguarding Board for Northern Ireland,
18 Ormeau Avenue, Belfast, BT2 8HS.
Tel. 028 9031 1611
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A EXPLORAÇÃO
SEXUAL INFANTIL
É UMA FORMA
DE ABUSO SEXUAL
Qualquer criança ou jovem com idade
inferior a 18 anos, do sexo masculino ou
feminino e de qualquer orientação sexual
e proveniente de qualquer meio, pode
ser vítima de Exploração Sexual Infantil
(ESI).

A ESI PODE PREJUDICAR
A SÁUDE FÍSICA,
EMOCIONAL E
PSICOLÓGICA

.• A Exploração Sexual Infantil é uma
forma de abuso sexual através da qual
um jovem é manipulado ou forçado a a
participar numa determinada forma de
atividade sexual, em troca de algo que
satisfaça as necessidades ou desejos
do/a jovem, por exemplo, atenção,
sentimento de pertença, afeto,
dinheiro, drogas, álcool ou alojamento.
 Muitas crianças não conseguem

reconhecer que estão a ser
exploradas e vítimas de abuso.
 • O/a jovem pode pensar que o seu

abusador é seu amigo ou namorado(a),
mas é provável que o agressor se torne
violento e/ou verbalmente abusivo para
controlar e manipular o/a jovem. Irá tentar
manipulá-lo(a) e isolá-lo(a) dos seus
amigos e da sua família.
A ESI pode assumir diversas formas, nas
quais se incluem a exploração através da
internet, exploração em festas particulares,
a movimentação de jovens com o objetivo
de exploração sexual e imagens de abuso
infantil, como, por exemplo, pedir ao jovem
para enviar imagens de si mesmo.

Não existe uma vítima típica de Exploração
Sexual Infantil, mas se ALGUM dos seguintes
cenários lhe parecer familiar, um jovem poderá
estar em risco de ESI:
 Um “namorado” ou “amigo” bastante mais
velho


Evidência ou suspeita de consumo de
substâncias - drogas / bebidas
alcoólicas/solventes/ drogas legais



Presentes inexplicáveis ou novos pertences, tais
como, vestuário, joias, telemóveis ou dinheiro
que não podem ser explicados



Ausência frequente de casa ou escola e/ou
ausência prolongada durante a noite



Receção de muitos sms / telefonemas antes de
sair



Alteração na aparência física ou na higiene
pessoal



Baixa autoestima / sofrimento autoinfligido



Mudança comportamental - tornar-se
agressivo e perturbador ou silencioso e
alheado



Aumento do tempo passado na internet e / ou
utilização em segredo



Envolvimento súbito em comportamentos
criminosos ou aumento da prática de ofensas



Sintomas físicos ou infeções, tais como, nódoas
negras,
marcas
de
mordidas,
infeções
sexualmente transmitidas;

*O uso das palavras "criança" e "jovem" é intermutável.

