
Comunicado de imprensa

Abuso sexual de crianças: Parlamento Europeu quer mais medidas para combater crime e
suprimir conteúdos ilegais na Internet

O Parlamento Europeu quer mais esforços para investigar o abuso sexual de crianças na
Internet, julgar os criminosos, proteger as crianças e suprimir os conteúdos ilegais online.
Numa resolução hoje aprovada, os eurodeputados salientam que a reforma das regras sobre a
proteção de dados, atualmente em curso, trará importantes alterações para uma melhor
proteção dos direitos das crianças na Internet. Mais de 80% das crianças vítimas de abuso
sexual na net têm menos de dez anos.

A exploração sexual de crianças e as imagens de abusos devem ser tratadas de forma
abrangente, abarcando a investigação destes crimes, a repressão dos criminosos, a proteção das
crianças e a prevenção deste fenómeno, diz o Parlamento Europeu numa resolução aprovada por
606 votos a favor, 4 contra e 67 abstenções.

Os eurodeputados apelam a que sejam tomadas mais medidas para combater estes crimes,
incluindo:

 os conteúdos ilícitos devem ser imediatamente retirados e comunicados às autoridades
policias. Os eurodeputados destacam o papel do setor das tecnologias da informação e
da comunicação, dos fornecedores de serviços Internet e dos fornecedores de
alojamento na Internet para garantir uma supressão célere e eficiente de conteúdos
ilegais em linha "a pedido da autoridade policial responsável";

 a Europol e as autoridades policiais nacionais devem ser dotadas do financiamento, dos
recursos humanos, das competências em matéria de investigação e das capacidades
técnicas de que necessitam para investigar e julgar eficazmente os criminosos;

 devem ser desenvolvidas novas capacidades no domínio da alta tecnologia para fazer
face ao desafio de analisar o grande volume de imagens ou materiais pedo-
pornográficos, designadamente materiais ocultos na «dark Web»;

 os dados pessoais em linha relativos a crianças devem ser devidamente protegidos e
estas devem ser informadas, de uma forma facilmente compreensível e adaptada às
crianças, sobre os riscos e as consequências da utilização dos seus dados na Internet. O
Parlamento Europeu salienta "as importantes alterações que a reforma em matéria de
proteção dos dados trará em prol de uma melhor proteção dos direitos das crianças na
Internet";

 devem ser promovidas campanhas de sensibilização para um comportamento
responsável nas redes sociais e criados programas de prevenção do abuso sexual na
Internet para capacitar as crianças e apoiar os pais e educadores a compreenderem e a



lidarem com os riscos em linha; devem também ser desenvolvidas linhas diretas para
crianças através das quais estas possam denunciar abusos de forma anónima;

 os países da UE que ainda não transpuseram a diretiva de 2011 sobre a luta contra o
abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil para a legislação
nacional devem fazê-lo. Esta diretiva deveria ter sido transposta até 18 de dezembro de
2013. Até à data, 19 Estados-Membros (entre os quais Portugal) notificaram a sua
transposição à Comissão Europeia. No entanto, menos de metade dos países da UE
procedeu à sua plena implementação. Os eurodeputados apelam à Comissão para que
"acompanhe com todo o rigor a sua implementação plena e efetiva".

Um problema internacional requer uma solução internacional

O Parlamento Europeu realça a necessidade de melhorar a cooperação internacional e as
investigações transnacionais neste domínio, visto que estes crimes abrangem centenas de países,
com as respetivas jurisdições e autoridades policiais.

Os eurodeputados saúdam, a este respeito, a iniciativa conjunta da UE e de 55 países de todo o
mundo, reunidos na Aliança Mundial contra o Abuso Sexual de Crianças na Internet, que visa
salvar mais vítimas, garantir uma repressão mais eficaz, reforçar a sensibilização e obter uma
redução geral dos materiais pedo-pornográficos disponíveis em linha.
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