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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 

dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar:  

1. Recorda que a luta contra o abuso sexual de crianças e de menores e a pornografia infantil 

devem ser uma prioridade para os Estados-Membros e, como tal, carece de uma 

abordagem abrangente, pluridisciplinar e inflexível; reitera, por isso, que medidas como a 

consciencialização da opinião pública, campanhas preventivas, a formação e educação das 

autoridades, de pais, docentes, crianças e menores, em cooperação, nomeadamente, com 

as associações de pais com um papel ativo no domínio da proteção de crianças e menores, 

bem como com organizações pertinentes da sociedade civil, são tão essenciais na luta 

contra estes crimes como a assistência às vítimas e às respetivas famílias, a investigação 

dos crimes, a remoção de material de abuso sexual de crianças e a perseguição penal dos 

criminosos; 

2. Regista os relatórios da Comissão sobre a implementação da Diretiva 2011/93/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, sobre a luta contra o 

abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil1, e concorda que, 

apesar dos recentes desenvolvimentos, existe ainda margem para progresso até que a 

diretiva alcance o seu pleno potencial em todos os Estados-Membros; reitera que o 

supremo interesse da criança deve ser a principal consideração aquando da implementação 

da diretiva; insta a Comissão a assistir os Estados-Membros na correta e plena 

transposição e implementação da diretiva em todo o território da UE, para que o seu valor 

acrescentado possa reverter plenamente em benefício das crianças; 

3. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que confiram prioridade à prevenção do 

abuso sexual e da exploração sexual de crianças e para que reforcem a cooperação com as 

instituições de educação e de formação, os serviços de apoio às vítimas de abuso sexual, 

as organizações internacionais, não governamentais e da sociedade civil, e as indústrias 

privadas, para estabelecer políticas de prevenção eficazes e inovadoras, que incluam a 

criação de materiais de ensino e de formação neste domínio; 

4. Observa com preocupação que os principais desafios que se apresentam aos Estados-

Membros na implementação da Diretiva 2011/93/UE se relacionam com as disposições 

relativas às medidas de prevenção e assistência, apoio e proteção das crianças vítimas 

desses crimes; incentiva a Comissão, no seu relatório sobre a implementação, a prestar 

informações sobre boas práticas no que diz respeito a medidas concretas adotadas em 

diferentes Estados-Membros e o respetivo impacto na luta contra o abuso sexual e a 

exploração sexual de crianças e as imagens de abuso de crianças; 

5. Afirma que o abuso sexual e a exploração sexual de crianças em linha ou fora de linha, 

nomeadamente os materiais pedopornográficos, constituem ainda um motivo de grande 

preocupação e um crime e uma grave violação dos direitos fundamentais das vítimas; 

salienta que esses crimes provocam tanto danos físicos, psicológicos e sociais, a curto e a 

longo prazo, às crianças, que correm um risco permanente de voltarem a ser vítimas, como 

                                                 
1 JO L 335 de 17.12.2011, p. 1. 
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a estigmatização das vítimas através do ambiente em linha; 

6. Apela à necessidade urgente de uma resposta política abrangente contra as novas formas 

de exploração e abuso sexual de crianças na Internet, tais como a ciberpredação, a coação 

sexual, o streaming para fins comerciais na Web, a pornografia de vingança, o voyeurismo 

e o aliciamento, resposta essa que deve prever a multiplicação de esforços e de recursos 

dedicados à identificação das vítimas e aos serviços de assistência às vítimas; recomenda à 

Comissão, a este respeito, que continue a avaliar se os objetivos da Diretiva 2011/93/UE 

foram eficazmente alcançados e se a diretiva responde adequadamente aos novos desafios 

e ameaças de natureza digital e tecnológica; 

7. Exorta os Estados-Membros que ainda não tenham aplicado integralmente os artigos 22.º, 

23.º e 24.º, bem como os artigos 18.º, 19.º, 20.º da diretiva a aplicá-los sem demora e, em 

particular, a adotar medidas preventivas relativas à formação regular dos funcionários 

suscetíveis de entrarem em contacto com crianças e menores; 

8. Apela aos Estados-Membros para que implementem disposições com medidas de 

assistência, apoio e proteção de crianças e menores vítimas de crimes sexuais (artigos 18.º, 

19.º e 20.º), para que reforcem os seus esforços com vista à célere identificação das 

vítimas e para que lhes dispensem apoio psicológico; convida os Estados-Membros a 

assegurarem, tendo em conta o supremo interesse da criança, que as crianças vítimas de 

crimes sexuais sejam consideradas vítimas particularmente vulneráveis, em conformidade 

com a Diretiva Direitos da Vítima1, adotando, para tal, medidas extraordinárias de 

assistência e de proteção, tais como a possibilidade de prestarem testemunho sem terem de 

comparecer em audiência pública e a possibilidade de serem apenas assistidas por pessoas 

detentoras de formação específica para o efeito; 

9. Apela aos Estados-Membros, em conformidade com o artigo 23.º, para que ministrem 

formação adequada e desenvolvam competências para dar resposta às novas ameaças no 

ambiente em linha e da utilização e do acesso generalizado às tecnologias móveis e à 

Internet, nomeadamente no ramo judiciário e nas unidades policiais, no sentido de os 

auxiliar a investigar e a julgar cabalmente os perpetradores e de oferecer assistência às 

vítimas; 

10. Reitera que são necessários suficientes recursos financeiros, recursos humanos e poderes e 

instrumentos de investigação, nomeadamente o desenvolvimento de capacidades de alta 

tecnologia, para impedir o aparecimento de conteúdo ilegal em linha, para alcançar uma 

melhor e mais rápida identificação das vítimas e dos agressores, e para responder aos 

novos fenómenos e tendências em crescimento na Internet, nomeadamente os novos 

modelos de distribuição e transação de material pedopornográfico; 

11. Apela à Comissão para que promova e apoie o intercâmbio de boas práticas e experiências 

nos Estados-Membros; salienta que as iniciativas voluntárias das pertinentes partes 

interessadas podem oferecer apoio útil à luta contra esses crimes, mas não podem 

substituir disposições legislativas eficazes; 

                                                 
1 Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, que estabelece normas 

mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e que substitui a Decisão-

Quadro 2001/220/JAI do Conselho (OJ L 315, 14.11.2012, p. 57). 
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12. Concorda que os materiais de sensibilização, os canais e as campanhas, tanto para as 

crianças como para os adultos, nomeadamente os pais e as pessoas em contacto com 

crianças, têm de ser promovidos ao nível da base com vista a ajudá-los a perceber e a 

prevenir os riscos em linha, criar um ambiente seguro em linha e promover experiências 

em linha positivas para as crianças; 

13. Sublinha que as medidas de prevenção devem abranger aspetos relacionados, em 

particular, com a tecnologia, com vista a assegurar uma Internet mais segura e literacia 

digital; encoraja, por conseguinte, os Estados-Membros a ponderarem integrar iniciativas 

de formação e educação nos seus programas curriculares e educativos adaptadas à idade, a 

fim de promoverem a literacia mediática e a segurança em linha, ensinando às crianças e 

aos menores, desde cedo, a prevenção contra o abuso sexual, incluindo o modo como 

identificar e proteger-se a si próprias contra o perigo que o material em linha é suscetível 

de representar, como identificar os sinais de comportamentos impróprios e como 

denunciá-los; apela, além disso, aos Estados-Membros para que adotem disposições no 

sentido de aplicarem medidas técnicas rigorosas, tais como dispositivos de privacidade 

adequados à idade, encriptação e o controlo parental por predefinição, para assegurar a 

maior proteção possível das crianças e dos menores; 

14. Destaca, dada a natureza de rápida mutação do cibercrime e o ritmo de evolução da 

tecnologia, a necessidade de uma abordagem em constante adaptação para a investigação 

e o desenvolvimento de mecanismos e técnicas avançadas, nomeadamente: o 

desenvolvimento de software que permitam a deteção atempada, o bloqueio e a remoção 

de conteúdo ilegal, tal como conteúdos pedopornográficos em linha; apela, por 

conseguinte, aos Estados-Membros para que reforcem as suas ações e adaptem 

constantemente os seus planos e políticas de prevenção de abuso sexual de crianças para 

combater o abuso sexual e a exploração sexual de crianças em linha e a pornografia 

infantil, e apela à Comissão para que apoie esses esforços; 

15. Apela à Comissão para que continue a acompanhar atentamente a transposição das 

medidas adotadas pelos Estados-Membros e para que dê início a um procedimento de 

infração atempado, se essas medidas não estiverem em conformidade com a diretiva; 

16. Realça o papel dos pais na prevenção da exploração sexual de crianças e menores, 

estabelecendo orientações, supervisionando a utilização da Internet e das redes sociais 

pelas crianças e menores, e alertando as crianças e os menores para os perigos da 

pornografia infantil; 

17. Encoraja a Comissão Europeia e os Estados-Membros a simplificarem o acesso das ONG 

aos fundos públicos, para que possam desenvolver atividades educativas e de prevenção 

no que diz respeito à exploração sexual de crianças e menores em linha e à pornografia 

infantil, e para chamar a atenção do público mais alargado para estas questões; 

18. Recorda que a exploração sexual de crianças e menores em linha é um fenómeno em 

constante evolução e assustador, com consequências recorrentes no longo prazo para as 

vítimas, que reflete a evolução tecnológica e que, de acordo com a Associação 

Internacional das Linhas Diretas para a Internet (International Association of Internet 

Hotlines – INHOPE), a idade média das vítimas de material pedopornográfico está a 

decrescer de forma constante; sublinha que as redes entre pares (peer-to-peer) e a Deep 

Web e a Darknet proporcionam um elevado grau de anonimato para os agressores, pelo 
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que são utilizadas para o intercâmbio de material pedopornográfico; 

19. Encoraja os setores dos meios de comunicação e da publicidade a salvaguardarem nas 

suas produções a dignidade e a inocência das crianças e dos menores, através de 

mecanismos de corregulamentação, códigos de conduta internos e outras medidas de 

iniciativa própria; 

20. Recomenda que as listas negras de sítios Web que contêm pornografia infantil preparadas 

pelas autoridades nacionais competentes e comunicadas, através de canais seguros, aos 

fornecedores de serviços Internet no intuito de remover conteúdos ilegais, devem ter por 

base critérios claros e transparentes que proporcionem um nível adequado de segurança 

jurídica e que estejam em conformidade com a Convenção Europeia para a Proteção dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e a Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia; realça que, visto tratar-se de um problema global que ultrapassa as 

fronteiras nacionais, é necessário partilhar essas listas negras de sítios Web entre os 

Estados-Membros, através da cooperação reforçada com a Interpol, a Europol e o seu 

Centro Europeu de Cibercriminalidade, e com países terceiros; recomenda que essas listas 

também sejam monitorizadas e atualizadas periodicamente; 

21. Encoraja os Estados-Membros, em conformidade com o artigo 24.º, n.º 4, a avaliarem o 

perigo que os agressores condenados representam e o respetivo risco de reincidência; 

apoia o intercâmbio de avaliações e de informações de registo criminal sobre os 

abusadores de crianças para fins sexuais entre as autoridades responsáveis pela aplicação 

da lei, de forma a impedir a sua passagem desapercebida de um Estado-Membro para 

outro, nomeadamente se trabalharem ou integrarem ações de voluntariado com crianças e 

menores ou em instituições de acolhimento; apela aos Estados-Membros para que 

estabeleçam um intercâmbio de informações relativas às condenações penais e inibições 

do exercício de determinadas atividades e melhorem a recolha de dados dos agressores a 

partir dos registos nacionais; 

22. Salienta que a recolha periódica de dados e a distribuição de informação factual sobre os 

atuais níveis e métodos de abuso sexual e exploração sexual de crianças, bem como o 

provimento dos necessários conhecimentos e instrumentos às crianças, aos pais e às 

pessoas que trabalham com crianças, é essencial para reduzir e prevenir esta ameaça; 

23. Convida a Comissão Europeia a ter em conta as decisões do Conselho da Europa, em 

particular a Recomendação da Assembleia Parlamentar (PACE) 2092 (2016) sobre a luta 

contra a hipersexualização das crianças; 

24. Insta os Estados-Membros a obrigarem os fornecedores de serviços Internet (ISP), em 

colaboração com linhas diretas nacionais, a denunciarem material de abuso sexual de 

crianças e pedopornográfico detetado na sua infraestrutura às autoridades responsáveis 

pela aplicação da lei bem como às linhas diretas nacionais, e exorta os ISP a guardarem os 

respetivos elementos de prova de acordo com os procedimentos legais e em conformidade 

com a Carta dos Direitos Fundamentais da UE e a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança; salienta o importante papel das TIC e dos ISP para garantir uma 

supressão célere e eficiente de conteúdos ilegais em linha, a pedido das autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei; 

25. Insta os Estados-Membros que ainda o não tenham feito a criar, o mais rapidamente 
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possível, mecanismos de denúncia e aconselhamento seguros e adaptados às crianças, tais 

como linhas diretas, telefónicas ou através da Internet, nomeadamente endereços de 

correio eletrónico e aplicações para tabletes e telemóveis inteligentes, para que os 

utilizadores da Internet possam declarar, inclusive de forma anónima, material em linha 

relacionado com o abuso sexual de crianças, linhas essas que estejam em condições de 

avaliar rapidamente tais conteúdos na perspetiva de aplicar procedimentos de notificação e 

de retirada de conteúdo alojado fora do respetivo território; considera que essas linhas 

diretas devem ser autorizadas a detetar de forma proativa material relativo ao abuso sexual 

de crianças, como é o caso da Internet Watch Foundation (IWF) no Reino Unido; apela 

aos Estados-Membros para que reforcem a cooperação entre linhas de apoio e linhas 

diretas, a fim de garantir a proteção das crianças e dos menores vítimas de abuso e 

exploração sexual; 

26. Insta os Estados-Membros a introduzirem na sua legislação a verificação obrigatória dos 

antecedentes das pessoas que se candidatam ou se voluntariam ao exercício de atividades 

e funções envolvendo crianças ou funções diretamente relacionadas com material de 

abuso sexual de crianças e a procederem a um intercâmbio sistemático de informações 

sobre os indivíduos que representam um risco para as crianças; 

27. Congratula-se com o facto de cerca de metade dos Estados-Membros terem optado por 

aplicar, além de medidas destinadas à supressão imediata de páginas Web contendo 

material de abusos sexuais de crianças, em conformidade com o artigo 25.º, n.º 1, medidas 

facultativas ao abrigo do artigo 25.º, n.º 2, da diretiva, tendentes a bloquear o acesso a 

sítios Web que contêm ou difundem pornografia infantil; encoraja os Estados-Membros 

que ainda o não fizeram a introduzirem essas medidas; convida a Comissão, no contexto 

de uma eventual revisão futura, a ponderar aplicar as medidas mais rigorosas previstas no 

artigo 25.º, n.º 2, e encoraja ao recurso aos fundos da UE, nomeadamente para 

investigação, no sentido de identificar novas soluções tecnológicas altamente promissoras 

neste domínio; assinala que a supressão de conteúdos ilegais é uma forma válida de 

combate à exploração sexual de crianças e menores e à pornografia infantil; 

28. Observa com preocupação os resultados do relatório anual da Internet Watch Foundation 

(IWF), publicado no início de abril de 2017, segundo o qual 60 % das páginas que contêm 

imagens pedopornográficas estão alojadas em domínios sediados na Europa, o que 

representa um aumento de 19 pontos percentuais em relação a 2015, tendo-se registado 

um aumento acentuado do número de URL relacionados com abusos sexuais em alguns 

Estados-Membros; apela aos Estados-Membros para que reforcem a cooperação, o 

intercâmbio de informação e a partilha de boas práticas no sentido de reduzir a 

disponibilização de materiais de abuso sexual de crianças em linha; 

29. Salienta que, quando os Estados-Membros impõem medidas limitativas dos direitos 

fundamentais na Internet em aplicação do artigo 25.º, devem ser salvaguardados os 

princípios da transparência, da necessidade e da proporcionalidade, em consonância com o 

direito da UE e dos Estados-Membros, devendo os Estados-Membros aduzir as razões 

para essas restrições, incluindo a possibilidade de recurso; 

30. Salienta a necessidade de sensibilizar para os perigos e riscos inerentes à exposição das 

crianças às redes sociais; 

31. Salienta que os dados pessoais relativos a crianças devem ser devidamente protegidos, e 
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que as crianças e os pais devem ser informados sobre os riscos e as consequências da 

utilização dos dados pessoais das crianças na Internet; 

32. Concorda que o compromisso e a cooperação entre as várias partes interessadas nos 

setores privado e público, nomeadamente a sociedade civil, as autoridades responsáveis 

pela aplicação da lei, as agências em contacto direto com crianças, os serviços socais, as 

partes interessadas da indústria privada, como o setor da tecnologia, são cruciais para uma 

deteção e luta eficazes contra os materiais ilegais e a disseminação de material 

pedopornográfico na Internet; 

33. Destaca, além disso, a necessidade de cooperação internacional e de investigação 

transnacional com os parceiros estratégicos da UE e as autoridades de aplicação da lei 

para a luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças na Internet; 

34. Reitera que ainda há um défice de estatísticas e dados precisos quanto ao número de 

crimes cometidos, em particular no domínio do abuso sexual de crianças, devido à elevada 

percentagem de casos não denunciados, à natureza recente dos crimes e às diferenças 

entre as definições e metodologias empregues nos vários Estados-Membros; 

35. Insta os Estados-Membros a acelerarem, em cooperação com os fornecedores de 

conteúdos e serviços - com base no devido procedimento e em conformidade com a Carta 

dos Direitos Fundamentais da UE e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança -, os procedimentos de notificação e de retirada de conteúdos relacionados com o 

abuso e a exploração sexual de crianças, incluindo a pornografia infantil, no intuito de 

proporcionar as devidas salvaguardas, nomeadamente para assegurar que a interferência 

seja limitada ao necessário e proporcionado, e incluir a possibilidade de recurso judicial; 

apela à Comissão para que facilite e reforce o intercâmbio de boas práticas nesse domínio 

e apela também aos Estados-Membros para que reforcem a cooperação a fim de 

responderem cabalmente a estas questões; 

36. Destaca a ameaça crescente para as crianças afetadas pela crise dos refugiados, crise essa 

que as expõe a um risco acrescido de exploração sexual e abuso sexual, em particular no 

caso das crianças menores não acompanhadas, dado que muitas são dadas como 

desaparecidas após a sua chegada; insta a Comissão e os Estados-Membros a darem uma 

resposta a esse fenómeno e a adotarem medidas eficazes para melhorar a situação e 

reforçar a proteção das crianças; 

37. Exorta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a sensibilizarem os cidadãos para a 

importância da luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a 

pornografia infantil, promovendo e participando plenamente em iniciativas e em 

campanhas de informação, como o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a 

Exploração Sexual e os Abusos Sexuais, criado pelo Conselho da Europa; 

38. Encoraja os Estados-Membros que ainda não o fizeram a criarem serviços de apoio, 

nomeadamente serviços em linha, para prestar assistência, informação e formação, que 

permita reconhecer os sinais de abuso e exploração sexual e responder aos 

comportamentos preocupantes que não sejam ainda abusivos; 

39. Apela aos Estados-Membros para que se certifiquem de que os conteúdos ilegais não só 

sejam suprimidos rapidamente, como que assim se mantenham; 
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40. Apoia uma abordagem à proteção das crianças fundamentada nos direitos, tendo em conta 

o ordenamento jurídico internacional; recorda, quanto a esta matéria, que o programa da 

UE para os direitos da criança de 2011 define «os Tratados, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança como uma base comum de todas as ações da UE que digam respeito às crianças». 
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