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“Todo aquele que receber uma criança em meu nome, é a mim que recebe.  
E quem me receber, não recebe só a mim, mas também aquele que me enviou.”

 
Marcos 9:37 

“Encontramos inspiração e orientação para nossa missão nas escrituras sagradas e nos 
ensinamentos de São João Eudes e Santa Maria Eufrásia. Como eles, atraímos o nosso espírito 

de zelo do Coração de Jesus e Maria. É um espírito evangélico de boas-vindas, bondade, 
compreensão e serviço amoroso que dá testemunho ao valor [e a dignidade] de cada pessoa.”  

Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, Constituição Art. 8 

“Toda a vida tem um valor inestimável, mesmo os mais fracos e vulneráveis, os doentes, os 
velhos, os nascituros e os pobres, são obras-primas da criação de Deus, feitas à imagem de 

Deus, destinadas a viver para sempre e merecem a máxima reverência e respeito.”
 

Papa Francisco, Mensagem no Dia Anual pela  
Vida na Bretanha e Irlanda, em 28 de Julho de 2013

 

“Reconhecemos que todas as crianças nascem com dignidade, que possuem os direitos 
inerentes a todos os seres humanos e devem ter a garantia dos direitos únicos  

da infância para que possam alcançar seu potencial como indivíduos, como mulheres e como 
membros da sociedade.  Ao responder às necessidades das crianças, é essencial […] garantir 
que todo programa tenha uma Política de Protecção à Criança clara, detalhada e operativa 
que promova o desenvolvimento positivo, proteja contra qualquer tipo de abuso, e use as 

ferramentas dos direitos humanos da ONU para advogarnacionalmente e internacionalmente.” 
 

Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor,  
Documento de Posição sobre a Criança 2018
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MENSAGEM DA EQUIPE DE LIDERANÇA CONGREGACIONAL

 
Avançando no caminho da Salvaguarda

A Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom 
Pastor, na sua jornada de obrigações legais, morais 
e espirituais como entidade da Igreja e como actor 

importante no campo humanitário e do desenvolvimento, tem 
como prioridade a salvaguarda das crianças e das pessoas em 
situação(ões) vulnerável(eis). Por esta razão, cada unidade, 
comunidade e apostolado, afiliado à Congregação, deve cumprir 
com a Política e os Procedimentos de Salvaguarda, consistentes 
com os mais elevados padrões internacionais de direitos humanos. 

Graças ao trabalho de avaliação e revisão da Política Congregacional 
de Salvaguarda da Criança, de 2019 - com o contributo de 
advogados canónicos, peritos no campo da salvaguarda, e 
indivíduos da Congregação - a fim de alinhá-la com as mudanças 
no Direito Canónico e para incluir a(s) pessoa(s) em situação(ões) 
vulnerável(eis), a Congregação tem uma nova versão da Política 
e Procedimentos Congregacionais de Salvaguarda. Baseia-se 
em todos os documentos anteriores. Esta política irá reforçar e 
acrescentar ao trabalho de salvaguarda das crianças e das pessoas 
em situação(ões) de vulnerabilidade que tem sido levado a cabo até 
à data. Há necessidade de aprofundar ainda mais a compreensão 
dos abusos e dos seus efeitos, e do que é necessário fazer para os 
erradicar. 

O objectivo principal de qualquer medida é proteger crianças e 
pessoas em situação(ões) de vulnerabilidade e evitar que se tornem 
vítimas de qualquer abuso; ser transparente e reconhecer os abusos 
que tenham ocorrido; remediar as falhas passadas e assegurar que 
os sistemas de protecção actuais sejam eficazes; e fomentar uma 
cultura de partilha e aprendizagem que permita à Congregação 
desenvolver uma cultura de segurança eficaz e duradoura.
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Uma mudança de mentalidade e cultura
Para efectuar mudanças, está a ser implementada e reforçada uma 
formação contínua e uma actualização a todos os níveis nesta área, 
sendo obrigatória para todas as irmãs e pessoas associadas que 
trabalham nos apostolados e nas enfermarias das comunidades 
de irmãs mais velhas. A Congregação estabeleceu uma estrutura 
fiável para apoiar os seus esforços de salvaguarda a nível mundial. 
A Equipe de Liderança Congregacional assumiu a responsabilidade 
pela implementação da missão de salvaguarda. Nomeou pessoal 
de salvaguarda, especialista na área e representante das diferentes 
regiões, para aconselhar e cumprir os objectivos de alcançar 
uma nova cultura de salvaguarda. É de fundamental importância 
para a Congregação desenvolver o trabalho realizado com uma 
visão e estrutura claras e adaptar esta Política e Procedimentos 
de Salvaguarda Congregacional às leis e à cultura das regiões e 
países de missão. Nenhum abuso deverá jamais ser encoberto ou 
subestimado. Devemos recordar que a protecção é para todos e é 
da responsabilidade de todos.

Acompanhamento de pessoas abusadas  
e abusivas
Toda pessoa que sofre abuso deve receber todo o apoio 
necessário com a ajuda de especialistas neste campo. Devem ser 
tomadas medidas para ouvi-los, esclarecer o caso e oferecer-lhes 
acompanhamento psicológico e espiritual. O processo de cura e 
reconciliação deve ser seguido, conduzindo a um compromisso de 
conversão pessoal. A Congregação continuará nos seus esforços e 
perseverança para garantir que todas as unidades, comunidades 
e apostolados sejam lugares seguros para todos, onde o amor 
misericordioso de Jesus, o Bom Pastor, seja vivido com ternura, 
compaixão, e justiça. O zelo que abraça o mundo inteiro será o 
compromisso de todos para defender os direitos de cada pessoa. 
Cada irmã e pessoa associada deve fazer tudo o que estiver ao seu 

Ir. Maria Susana Franco
Primeira Conselheira Congregacional

Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor
2015-2022
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A proveito esta oportunidade, juntamente com a Equipe 
de Liderança Congregacional, para agradecer às Irmãs 
Ellen Kelly, Susana Franco, e a ex-Equipe de Liderança 

Congregacional, por terem iniciado e concluído a jornada rumo ao 
desenvolvimento de uma Política Congregacional de Salvaguarda.

Foi um processo longo e meticuloso que envolveu a perícia, as 
experiências e as perspectivas de muitos. Graças a sua sabedoria, 
e a de muitos outros que estão envolvidos de várias maneiras com 
a congregação, a Política de Salvaguarda está agora pronta para ser 
lançada e implementada. Ao Comité Congregacional de Salvaguarda, 
à Equipe Congregacional de Salvaguarda, à Fundação Internacional 
do Bom Pastor (FIBP) e a todas as pessoas relevantes envolvidas 
na criação da Política Congregacional de Salvaguarda revisada, 
tenham a nossa mais profunda gratidão por seu compromisso 
com o trabalho. Agradecemos também, antecipadamente, aos 
muitos que estarão envolvidos no processo da implementação e 
garantimos o nosso apoio.

As Directrizes do 31º Capítulo Congregacional e a nossa visão de 
um mundo justo, onde nenhuma criança, mulher ou pessoa seja 
explorada ou deixada para trás, nos impulsionam a levar a sério 
esta Política de Salvaguarda e a trabalhar juntos para transformá-
la numa realidade. Esta política requer a atenção de cada pessoa, 
comunidade, apostolado e de todos os envolvidos na missão da 
congregação.

A nossa tarefa é ser fiel para viver a aspiração mais profunda 
desta política que honra os direitos humanos de cada pessoa. É 
uma aspiração onde a nossa vida, acções e serviço incorporam 
uma experiência segura, inclusiva, atenciosa e reconciliadora 
para aqueles com quem estamos envolvidos e que servimos. Isso 
implica o nosso engajamento em transformar os nossos ambientes 
em lugares livres de danos, dores e traumas e, sim, criar espaços de 
acolhimento, segurança e cura para todos.

Ir. Joan Marie Lopez 
Líder Congregacional,  

e a Equipe de Liderança Congregacional
Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor

2022-2028

MENSAGEM DA EQUIPE DE LIDERANÇA CONGREGACIONAL
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Porque temos esta Política?

Esta política é uma expressão actual de um 
compromisso de séculos de Nossa Senhora 
da Caridade do Bom Pastor (doravante 
“Congregação”) com uma missão de 
misericórdia e reconciliação, dirigida 
especificamente às mulheres e meninas, 
mas incluindo todas as pessoas a quem são 
negados os benefícios de sua dignidade e 
direitos inerentes dados por Deus. Embora 
apreciemos particularmente as meninas e 
mulheres, assumimos a responsabilidade por 
todas as crianças e pessoas em situação(ões) 
vulneráveis para garantir a sua segurança 
e protecção contra qualquer maltrato ou 
abuso intencional ou não intencional. Esta 
política estende-se a todos os cuidados e 
preocupações da Congregação em qualquer 
tipo de ministério e dentro das nossas 

comunidades - a curto ou longo prazo. A 
política estabelece o compromisso de manter 
todos dentro das nossas comunidades e 
ministérios a salvo de qualquer abuso. 
A mesma reconhece especificamente os 
desequilíbrios de poder que podem existir 
devido à natureza da nossa vida em comum 
e do nosso serviço apostólico, e como isso 
pode criar oportunidades para a ocorrência 
de abusos. Colocamos esta política no 
contexto da nossa missão e tradição. Os 
melhores conhecimentos das ciências sociais 
e a compreensão dos direitos humanos da 
nossa época foram-lhe aplicados no quadro 
da Doutrina Social Católica.

Esta política, autorizada e divulgada pela 
Equipa de Liderança Congregacional, é 
aplicável a toda a Congregação. Os termos 
da política requerem a implementação a 
todos os níveis pelo pessoal de liderança 
congregacional, incluindo irmãs, todas as 
pessoas associadas (ou seja, pessoal pago, 
voluntários, consultores e visitantes às nossas 
comunidades ou apostolados, etc.), em todas 
as interacções - pessoais e profissionais. 
Cada nível de estrutura deve cumprir a Política 
Congregacional de Salvaguarda e desenvolver, 
ao seu nível apropriado, políticas abrangentes 
de salvaguarda e/ou protecção à criança. 
Estas políticas irão incorporar os requisitos 
da Política Congregacional de Salvaguarda, 
bem como assegurar o cumprimento das leis 
civis locais e nacionais relevantes e do direito 

eclesiástico e assegurar o contexto local para 
questões especiais e circunstâncias locais. 
A aplicação desta política exige que as 
políticas a nível regional, nacional, local, 
comunitário e apostólico sejam explícitas nos 
requisitos para tal: 

• Conhecimento e adesão às políticas de 
salvaguarda e protecção;

• Pedagogia de exploração, abuso, factores 
de risco, dinâmica humana, etc.; 

• Capacidade de cumprir mandatos, 
deveres e processos de denúncia de 
alegações de abuso; 

• Cuidados e gestão do assunto da(s) 
queixa(s);

• Formação regular e actualizada sobre 
salvaguarda.

A quem se aplica esta Política?

MENSAGENS-CHAVE
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Como as Unidades usarão esta Política?

Onde posso encontrar mais informações?

Esta política é para ser um documento 
vivo e relevante. Deve ser defendida pelas 
irmãs, comunidades, ministérios, e todas as 
pessoas associadas à Congregação. Requer 
que qualquer pessoa afiliada à Congregação 
esteja ciente da centralidade desta política 
e das motivações e comportamentos - bem 
como da dinâmica dentro dos grupos - que 

podem colocar as pessoas em risco de 
danos. O auto-conhecimento também é 
necessário na implementação desta política. 
Isto, portanto, não é um documento teórico, 
mas um compromisso com a prática dos 
mais altos padrões.

Mais informações sobre esta Política podem ser encontradas entrando em contacto com o 
seu Escritório de Salvaguarda (endereço de correio electrónico: safeguarding@gssweb.org) 

MENSAGENS-CHAVE
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2. Declaração da Política
A Congregação está empenhada em permitir uma mudança positiva e em proteger e 
promover os direitos humanos fundamentais de todas as pessoas. Estamos empenhados 
em proporcionar um ambiente que sirva os melhores interesses e necessidades de 
desenvolvimento das crianças e pessoas em situações vulneráveis.

Esforçamo-nos para atingir os mais altos padrões de cuidados profissionais e de adesão 
aos princípios da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (UNCRC), da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), e aos princípios orientadores da 
Congregação através do seu espírito e carisma. Todas as irmãs e pessoas associadas - são 
obrigados a respeitar estes padrões dos direitos humanos.

“A Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor (doravante 
“Congregação”) tem uma missão que promove a dignidade e o desenvolvimento 
integral de cada pessoa. Durante cerca de quatrocentos anos, a Congregação 
tem providenciado apostolados para proteger, cuidar e capacitar meninas, 
mulheres e crianças que têm enfrentado condições de violência, discriminação, 
pobreza e outras formas de exclusão social e vulnerabilidade pessoal.
Inspirada pela misericórdia e amor de Deus, a Congregação tem aplicado os 
melhores conhecimentos de cada época para a realização de tais ministérios, 
encontrando formas eficazes e criativas de apoiar o valor da pessoa humana em 
contextos sociais muito diversos. A dignidade humana, a reconciliação espiritual 
e os direitos humanos inerentes a cada membro da família humana sempre 
estiveram no centro das nossas comunidades e apostolados.”  
 
(Extracto da Mensagem da Líder Congregacional - Política Congregacional de Salvaguarda  
da Criança,Setembro de 2019 ) 

1. Introdução 

A Congregação é dirigida pelas suas Constituições e orientada pela Doutrina Social 
Católica, particularmente através de um dos princípios fundamentais da dignidade 
da pessoa humana. O direito à liberdade de todas as formas de exploração e abuso 
está implícito neste princípio. A nossa política para proteger todos os que estão 
ligados à Congregação contra riscos de exploração e abuso é sustentada pelo valor da 
responsabilidade e transparência da Congregação. Consciente desta responsabilidade 
altamente séria, a Congregação promove tudo o que salvaguarda e protege as crianças 
e pessoas em situação de vulnerabilidade. A Congregação condena firmemente 
qualquer forma de abuso que seja contrária aos valores evangélicos e aos direitos 
humanos fundamentais. Por isso, promove um ambiente que incentiva uma cultura 
que salvaguarda o seu bem-estar.
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3. Objectivo
A política é uma resposta crucial ao dever de salvaguarda, pelo qual a Congregação 
é a principal responsável, e informa as irmãs e pessoas associadas das suas 
responsabilidades em relação à salvaguarda.

A Congregação está empenhada em fazer o que estiver ao seu alcance para 
salvaguardar as crianças e as pessoas em situação vulnerável, directamente ou 
indirectamente, de modo a que possam fazer uso do seu direito de viver em 
segurança. A Congregação reconhece que todos os indivíduos em certos contextos 
podem ser considerados mais vulneráveis à exploração e abuso do que outros, e 
fazemos todos os esforços para identificar e mitigar tais riscos. 

A Política Congregacional de Salvaguarda tem como objectivo promover as boas 
práticas como:   
 

• Proporcionar a todos um ambiente que favoreça o seu desenvolvimento e 
assegure a protecção contra danos;

• Apoiar todas as irmãs e pessoas associadas da Congregação a darem 
respostas informadas e confiantes às preocupações específicas de 
salvaguarda;

• Manter um alto nível de sensibilização em relação à salvaguarda e às suas 
práticas;

• Apoiar todas as unidades para uma mudança positiva dentro da 
Congregação;

• Garantir uma cultura de prevenção da exploração e dos danos;

• Fornecer uma primeira abordagem à vítima/sobrevivente. 

4. Âmbito
O âmbito desta política relaciona-se com a salvaguarda das crianças e pessoas em 
situação(ões) vulnerável(is) que as irmãs e pessoas associadas podem encontrar nas 
suas comunidades e apostolados. Aplica-se a todos: equipas de liderança a todos os 
níveis, Fundação Internacional do Bom Pastor (FIBP), irmãs, e pessoas associadas.
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5. Princípios Orientadores 
 
5.1 Valores Evangélicos e Normas Canónicas da Igreja    
Os valores evangélicos de amor, dignidade e justiça, como demonstrado por Jesus, 
lembram-nos que a salvaguarda das crianças e da(s) pessoa(s) em situação(ões) 
vulnerável(eis) é parte integrante da vida e ministério da Igreja. 

Portanto, as fontes desta política encontram-se em primeiro lugar nos valores 
evangélicos e nas normas canónicas da Igreja, inspiradas pelos princípios de justiça, 
equidade e caridade, conforme exposto a seguir:

• Código de Direito Canónico, especialmente o Livro II e o Livro VI (1983 e 
seguintes modificações).

• Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (2001).

• Motu Proprio Vos estis Lux Mundi (2019).

• A Normae de Gravioribus Delictis (2021). 

5.2 Lei Internacional
A nossa abordagem à salvaguarda é guiada por vários princípios e normas 
internacionais fundamentais, tal como se estabelece no seguinte:  

• A Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), 1948. 

• A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (UNCRC), 
1989. 

• A Convenção das Nações Unidas para a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW), 1979.

• A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiências (CDPD) 2006

• Leis nacionais dos países em que a Congregação trabalha. 

 
Também pretendemos manter os compromissos assumidos ao abrigo da Declaração 
de Compromisso sobre a Eliminação da Exploração e Abuso Sexual por Pessoal da 
ONU e Não-ONU e o Boletim do Secretário-Geral da ONU sobre Medidas Especiais 
para Protecção contra Exploração e Abuso Sexual (PSEA) (ST/ SGB/2003/13). Estes 
compromissos dão prioridade as acções-chaves, incluindo medidas práticas para 
prevenir a exploração e o abuso sexual (SEA) e para assegurar uma resposta eficaz 
quando tais actos ocorrem.
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A UNCRC é ratificada em 196 Estados (excepto os Estados Unidos, que assinaram a 
Convenção mas ainda não a ratificaram). Os quatro princípios gerais da UNCRC são:   

• Sobrevivência e desenvolvimento;
• Não-discriminação;
• Participação da criança e o direito a ser ouvida;
• Os melhores interesses da criança.

Dos 54 artigos contidos na UNCRC, as declarações mais relevantes para a política actual 
são abaixo detalhadas:

Artigo 2   As crianças têm o direito à protecção contra a discriminação
Artigo 3  Todos os adultos devem sempre fazer o que é melhor para uma 

criança. 
Artigo 6:  As crianças têm o direito de sobreviver e desenvolver-se
Artigo12   As crianças têm direito a uma opinião e para que esta seja ouvida e 

levada a sério.
Artigo 19  As crianças têm o direito de serem protegidas contra ferimentos ou 

maus-tratos.
Artigo 34   As crianças têm o direito de serem protegidas de todas as formas de 

exploração e abuso sexual.

Quando as crianças são a principal população alvo das actividades ou constituem uma 
proporção substancial da população alvo, as irmãs e os associados devem discutir as 
disposições específicas de salvaguarda da criança que precisam ser implementadas. 
Estas disposições devem ser baseadas em direitos, tendo em conta as disposições da 
UNCRC e os direitos consagrados na legislação nacional.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) é um documento marcante na 
história dos direitos humanos. A Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em Paris, a 10 de Dezembro de 1948. Estabelece, pela primeira vez, os 
direitos humanos fundamentais a serem universalmente respeitados e protegidos, em 
particular:

Artigo 3  Todos têm o direito de viver, de serem livres e de se sentirem seguros

Esta política descreve procedimentos para prevenir e responder a potenciais incidentes 
de exploração e abuso de crianças e pessoas em situação(ões) vulnerável(eis) e cumpre 
o nosso compromisso de uma abordagem de "não causar danos". Não causar danos 
refere-se à responsabilidade de uma organização de tomar todas as medidas para 
prevenir danos e mitigar os danos que ela pode causar inadvertidamente por causa dos 
seus comunidades, seus apostolados e actividades organizacionais.
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6.  Definições 

6.1 Criança 
Uma pessoa com idade inferior a 18 anos (independentemente das normas culturais). 

6.2 Pessoa(s) em situação(ões) de vulnerabilidade; adulto(s) 
vulnerável(s);adulto(s) que precisam de protecção; adulto(s) 
em risco de dano

Uma pessoa que, embora tendo atingido a idade de 18 anos, tem condições físicas, 
mentais ou emocionais ou uma doença que a torna incapaz de se defender, de se 
proteger, ou de obter ajuda para si própria quando ferida ou abusada emocionalmente. 
Pode também aplicar-se a qualquer pessoa numa relação de cuidado ou de apostolado 
com outra pessoa, onde haja uma presença de poder unilateral. Quando um profissional 
ou pessoa que está a ministrar ou a fazer voluntariado abusa da sua posição de poder 
com outro adulto, é uma grave violação da confiança, da ética e da moralidade.

6.3. Abuso (ver Anexo 1)
Todas as formas de maus tratos físicos e/ou emocionais, abuso sexual, negligência 
ou tratamento negligente, exploração comercial ou outra, resultando danos reais ou 
potenciais para a saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade de uma criança 
ou pessoa/s em situação/s vulnerável/s no contexto de uma relação de responsabilidade, 
confiança ou poder.

6.4  Vítima/Sobrevivente; pessoa que tenha sido prejudicada; 
pessoa que tenha sido objecto de abuso

A pessoa (criança ou pessoa/s em situação/s vulnerável/s) que tenha sido abusada ou 
explorada. O termo "sobrevivente" é frequentemente utilizado em vez de "vítima", 
pois implica força, resiliência e capacidade de sobrevivência. No entanto, é a escolha 
do indivíduo como deseja identificar-se a si próprio.

6.5  Queixa 
A pessoa que faz uma alegação de abuso.
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6.6  Objecto da queixa; pessoa acusado; respondente; 
perpetrador 

A pessoa sobre a qual foram feitas suspeitas, preocupações, conhecimento ou 
alegações em relação a crianças ou pessoas em situação de vulnerabilidade.

6.7  Comunidade ou comunidades
Refere-se às irmãs da Congregação em qualquer convento local, enfermaria, residência, 
ou programa de formação. Também inclui qualquer pessoa que resida com irmãs que 
não sejam membros da Congregação. 

6.8  Apostolado ou apostolados
Refere-se a projectos, serviços, programas, ou actividades de divulgação local/
ministérios pastorais sob o patrocínio da Congregação ou voluntariamente afiliados 
à Congregação (por exemplo, através de laços históricos e/ou relações em curso). 
Inclui todas as estruturas de tais actividades, desde organizações altamente formais 
a projectos muito informais e até serviços voluntários informais nos quais qualquer 
irmã ou pessoa associada da Congregação pode estar envolvida.  

 
6.9  Pessoa/s Associada/s
Qualquer pessoa envolvida na missão da Congregação, incluindo, mas não se 
limitando a, parceiros na missão, funcionários, voluntários, directores não executivos, 
consultores, empreiteiros, trabalhadores de agências, visitantes de programas, 
incluindo jornalistas/meios de comunicação social, celebridades, e políticos.

Todos os afiliados à missão da Congregação assumem a responsabilidade essencial 
de garantir segurança, cuidado e acolhimento a todas as pessoas que participam 
da Congregação de qualquer forma. Aqueles em certas posições têm a grave 
responsabilidade de garantir que esta política de salvaguarda seja mantida e 
implementada. Essas responsabilidades são aqui descritas e devem fazer parte da 
formação contínua, discussão, e interpretação entre aqueles que ocupam tais posições. 
Este esboço é declarado em termos mínimos. Cada pessoa e grupo são responsáveis 
pelo desenvolvimento da mais alta expressão de responsabilidades e prestação de 
contas.
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Irmãs e Pessoas Associadas da Congregação

Pessoal de Salvaguarda Congregacional nomeado pela ELC

Responsabilidades
• Auxiliar a ELC na supervisão e 

monitorização das práticas de salvaguarda 
no seio da Congregação, de acordo com a 
direcção e funções especificadas pela ELC.

• Aconselhar e consultar a Líder 
Congregacional sobre quaisquer alegações 

activas ou processo investigativo em que a 
Congregação esteja envolvida em relação a 
abusos. 

• Revisar a Política e os Procedimentos de 
Salvaguarda.

7.  Funções e Responsabilidades
A tabela abaixo fornece uma visão geral das principais responsabilidades.

Equipa de Liderança Congregacional (ELC)

 

• Conhecer, compreender e cumprir com todos 
os aspectos desta política de salvaguarda.

• Criar atmosferas de cuidado, acolhimento, 
segurança e bem-estar na sua esfera 
particular de actividade.

• Envolver-se em formação regular e 
actualizada nas áreas de abuso, auto-
consciencialização e direitos humanos.

• Participar, quando apropriado, em redes 

locais de prevenção de abusos e/ou 
promoção dos direitos humanos.

• Ter conhecimento da legislação/ 
regulamentação local relativa ao abuso 
de crianças e pessoas em situação(ões) 
vulnerável(eis), bem como de qualquer área 
de risco particular pertinente aos contextos 
locais/nacionais (por exemplo, em algumas 
áreas, o trabalho infantil pode exigir mais 
vigilância do que em outras regiões).

Responsabilidades

Responsabilidades
• Desenvolver e manter actualizada uma Política de 

Salvaguarda abrangente por escrito que delineia 
boas práticas, reforça os padrões internacionais 
de cuidados e cumpre a Lei Civil e o Direito 
Eclesiástico.

• Garantir a divulgação da política em toda a 
Congregação, a cada unidade administrativa 
congregacional e departamento ou escritório, 
com orientações claras para a sua implementação 
em todas as comunidades, apostolados e 
entidades da Congregação.

• Nomear e supervisionar pessoal competente com 
responsabilidades específicas para implementar 
as várias facetas desta política.

• Definir uma estrutura e um processo de revisão 
e responsabilização em toda a Congregação. 

Isto incluirá processos e canais de comunicação 
eficazes entre a ELC e todos os níveis apropriados 
em toda a Congregação.

• Supervisionar e revisar se cada nível apropriado 
da Congregação possui políticas regionais, 
nacionais, locais e pastorais competentes que são 
divulgadas e implementadas.

• Obter consultas jurídicas e outras de peritos para 
a Congregação quando necessário.

• Preparar um relatório anual enviado à 
Congregação sobre o estado de salvaguarda em 
toda a Congregação. Pode incluir estatísticas 
sobre alegações e resoluções, quaisquer 
desenvolvimentos significativos, situações 
especiais que tenham surgido, formação contínua 
e actividades de treinamento, etc.
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Líder de Unidade e Equipa de Liderança

• Assegurar a existência de estruturas e 
pessoal de salvaguarda adequados em toda 
a unidade.

• Assegurar a existência de recursos 
adequados para o desenvolvimento, 
implementação e monitorização da política 
de salvaguarda.

• Supervisionar e monitorizar a 
implementação da Política Congregacional 
de Salvaguarda.

• Assegurar e rever as políticas locais de 
apostolado em matéria de salvaguarda/
protecção, tal como é relevante para as 
estruturas dentro da unidade. As políticas 
de diferentes níveis devem complementar-
se entre si e cumprir com os padrões de 
salvaguarda.

• Apoiar a(s) Pessoa(s) Focal(ais) de 
Salvaguarda no tratamento de todas as 
preocupações e alegações de abuso. 
Assegurar que a Conselheira de Salvaguarda 
foi informada via: safeguarding@gssweb.org

• Cooperar com quaisquer investigações das 
autoridades civis.

• Informar a Autoridade Eclesiástica (para 
cumprir com a lei canónica). Qualquer 
conflito só será determinado após consulta 
significativa com advogados civis e 
canónicos e pessoal designado pela ELC. 

• Nomear pessoal de salvaguarda (por 
exemplo, Pessoas Focais de Salvaguarda e/
ou Pessoas de Contacto de Salvaguarda, 
Comités de Salvaguarda, etc.) para ajudar 
a unidade a supervisionar e implementar 
esta política e todas as questões da unidade 
relacionadas com a salvaguarda.

• Preparar um relatório anual para a ELC (ou 
representante designado) sobre o estado 
de salvaguarda na unidade. Pode incluir 
estatísticas sobre alegações e resoluções, 
o estado das políticas locais, a formação, 
qualquer desenvolvimento significativo, etc. 

• Supervisionar a integração efectiva desta 

política e os seus princípios em qualquer 
comunidade ou apostolado nos quais a 
Congregação cuide daqueles que possam 
estar em risco devido à necessária 
dependência de outros. Isso se aplicaria ao 
cuidado de irmãs idosas e/ou enfermas, 
bem como a pessoas mais jovens em 
formação.

• Conhecer os requisitos da Política 
Congregacional de Salvaguarda.

• Desenvolver, divulgar e manter actualizada 
(pelo menos de três em três anos) uma 
política de salvaguarda no seu domínio de 
autoridade que corresponda às políticas 
da congregação e da unidade e garanta 
o cumprimento do direito cívico e dos 
regulamentos locais de denúncia. 

• Desenvolver um plano anual de formação na 
sequência de uma análise das necessidades 
de formação para todas as pessoas sob 
a autoridade do apostolado da agência, 
incluindo o pessoal e todas as pessoas 
associadas. A formação deve incluir 
pedagogias e práticas actualizadas em 
todas as áreas dos direitos da criança e dos 
direitos humanos. 

• Garantir que as estruturas de 
responsabilização estão em vigor e que 
sejam realizadas avaliações das questões 
relacionadas com os abusos e o estatuto dos 
abusos no âmbito da autoridade ministerial. 

• Apresentar um relatório anual sobre a 
situação de abuso (pode ser incluído no 
relatório anual regular da agência pastoral) 
ao seu órgão de supervisão e a todos os que 
trabalham no âmbito da sua autoridade.

• Desenvolver processos para as 
comunidades/apostolados para assegurar 
que aqueles que participam no programa 
tenham acesso a relatórios, formação 
para conhecer os seus próprios direitos, e 
participação efectiva no desenvolvimento 
de programas e procedimentos relacionados 
com abusos e riscos.  

Responsabilidades
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Pessoa(s) Focal(ais) de Salvaguarda da Unidade/País (PFS)  
Recomendação de que cada unidade teria pelo menos dois PFS, uma irmã e uma pessoa associada (leiga/o) 

Responsabilidades 
 

• Assistir e orientar a implementação 
da Política de Salvaguarda, incluindo a 
sensibilização e a formação em matéria de 
salvaguarda.

• Apoiar a pessoa de contacto de salvaguarda 
da comunidade/apostolado.

• Receber todos as denúncias de 
preocupações e/ou alegações de abuso 
e comunicá-las à Líder da Unidade 

e Conselheira de Salvaguarda via: 
safeguarding@gssweb.org (se aplicável, 
comunicar à Pessoa Focal de Salvaguarda da 
FIBP), e às autoridades civis se ainda não o 
tiver feito pela pessoa local ou mandatada.

• Cooperar com quaisquer investigações das 
autoridades civis.

Pessoa de Contacto de Salvaguarda a nível  
da comunidade / apostolado

Responsabilidades 
 

• Auxiliar e dirigir a implementação da política 
local de salvaguarda.

• Comunicar todas as preocupações e/
ou alegações de abuso à Pessoa Focal de 

Salvaguarda da Unidade/País (não é seu 
papel investigar quaisquer preocupações ou 
alegações).
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8.  Considerações para o Contexto Local  

A Congregação trabalha numa variedade de localizações geográficas onde podem 
existir variações significativas nos entendimentos e disposições de salvaguarda. 
Existem mesmo diferentes entendimentos sobre o que pode constituir 
exploração e abuso. A Congregação está empenhada em dar orientações claras 
às irmãs, pessoas associadas, e outras organizações, incluindo organizações de 
financiamento, sobre como a Política de Salvaguarda será adaptada e aplicada 
nestas diferentes localizações. 

Como tal, essas directrizes serão aplicadas de maneira sensível a diferentes 
culturas, mas sem tolerar práticas que sejam prejudiciais a crianças e pessoas em 
situações de vulnerabilidade.
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9. Padrões de Compromisso à Salvaguarda
A Congregação está empenhada em alcançar o mais alto nível de salvaguarda para 
crianças e pessoas situação(ões) de vulnerabilidade com quem entramos em contacto; 
o seguinte conjunto de padrões orientará o nosso trabalho. Esses padrões baseiam-se 
nos princípios delineados nos instrumentos e compromissos internacionais e regionais 
sobre os direitos da criança. Embora o cumprimento dos padrões possa por vezes 
ser influenciado por factores fora do nosso controlo (por exemplo, falta de sistemas 
funcionais ou serviços de apoio), comprometemo-nos a trabalhar consistentemente 
para os atingir. Deve também notar-se que a adesão aos padrões é alcançada através 
da implementação de uma série de políticas e procedimentos relevantes que temos 
em vigor, que complementam e reforçam a capacidade global da organização de 
proporcionar um ambiente seguro para crianças e pessoas em situação(ões) de 
vulnerabilidade.

Os padrões foram escritos de uma maneira que os torna compreensíveis, relevantes e 
alcançáveis. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que alguns podem ser mais difíceis 
ou desafiadores de aplicar em alguns países e contextos locais do que noutros. Há 
uma variação significativa nas práticas e circunstâncias locais, e estamos empenhados 
em adaptar os padrões e directrizes ao contexto local, desde que tais adaptações não 
diminuam o grau de salvaguarda que é proporcionado às crianças e às pessoas em 
situação(ões) de vulnerabilidade.

Ao todo, aplicaremos três padrões de salvaguarda:

Padrão 1
Criar e Manter Ambientes Seguros 
(incluindo formação e comunicação da mensagem de salvaguarda)

Padrão 2 

Responder a Preocupações, Suspeitas,  
e Alegações de Abuso  
(incluindo cuidados/apoio às vítimas e gestão do objecto da queixa)

Padrão 3 

Implementação e Monitorização de Padrões
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9.1  Padrão  1 

Criar e Manter Ambientes Seguros

• Existem procedimentos acordados 
para o recrutamento de irmãs, 
pessoas associadas e avaliação da 
sua aptidão para trabalhar com a 
Congregação.

• Existem directrizes escritas para 
padrões adequados/esperados de 
comportamento de adultos em 
relação a crianças e pessoas em 
situação(ões) vulnerável(eis).

• A Congregação encoraja uma 
cultura onde as crianças e 
as pessoas em situação(ões) 
vulnerável(eis) sejam ouvidas e 
respeitadas como indivíduos.

• Existem formas claras através das 
quais as irmãs e pessoas associadas 
podem levantar preocupações 
sobre o comportamento inaceitável 
para com crianças e pessoas em 
situação(ões) vulnerável(eis) por 
outras irmãs e pessoas associadas 
(incluindo uma política de queixas 
e uma política de denúncia de 
irregularidades).

• Há avaliações de risco abrangentes 
realizadas quando se trabalha com 
crianças e pessoas em situação(ões) 
vulnerável(eis).

• As comunidades/apostolados 
asseguram que as crianças e 
pessoas em situação vulnerável 
sejam adequadamente 
supervisionadas e protegidas 
dentro do ambiente da 
Congregação.

• A Congregação implementa uma 
prática eficaz para a utilização 
adequada das tecnologias da 
informação, incluindo os meios de 
comunicação social.

• A Congregação implementa uma 
prática eficaz em relação à captura, 
utilização e armazenamento de 
imagens de crianças e pessoas em 
situação(ões) vulnerável(eis).

Ambiente Seguro 

Padrão 1

Os critérios para garantir a implementação bem-sucedida do Padrão 1 são os 
seguintes: 
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• Todas as equipas de liderança a todos 
os níveis, a Fundação Internacional 
do Bom Pastor (FIBP), irmãs e 
pessoas associadas são empossadas 
na política de salvaguarda quando se 
juntam à Congregação. Além disso, 
todo o pessoal relevante também 
receberá alguma formação sobre 
procedimentos de salvaguarda.

• Todas as irmãs e pessoas associadas 
têm a oportunidade de aprender 
como reconhecer e responder às 
preocupações sobre abusos.

• Quando relevante, crianças e pessoas 
em situação(ões) de vulnerabilidade 
receberão aconselhamento e apoio 
para se manterem seguras.

• As irmãs e pessoas associadas, 
com responsabilidades especiais 

para manter seguras as crianças 
e as pessoas em situação(ões) de 
vulnerabilidade, têm formação 
relevante e oportunidades regulares 
para actualizar as suas competências 
e conhecimentos.

• A formação é fornecida aos 
responsáveis pela gestão de 
alegações relativas a abusos e 
comportamentos inapropriados 
para com crianças e pessoas em 
situação(ões) de vulnerabilidade. 

• Formação e orientação escrita serão 
dadas às irmãs e pessoas associadas, 
responsáveis por aspectos específicos 
da criação de ambientes seguros, tal 
como o recrutamento.

Formação

• As informações sobre o compromisso 
da Congregação em manter 
crianças e pessoas em situação de 
vulnerabilidade seguras são exibidas 
abertamente e disponíveis ao 
público.

• Quando a Congregação trabalha com 
crianças e pessoas em situação(ões) 
de vulnerabilidade, estas são 
informadas do seu direito de estarem 
a salvo de abusos.

• Informação e conselhos para pais/
guardiões, crianças e pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
sobre onde procurar ajuda em 
relação a abusos estão disponíveis, 
num formato compreensível, nas 
comunidades/apostolados da 
Congregação.

• Todos nas comunidades/apostolados 
sabem quem tem a responsabilidade 
da salvaguarda e sabem como 
contactá-los.

Comunicação

Padrão 1
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9.2  Padrão 2 

Responder a Preocupações, Suspeitas  
e Alegações de Abuso 

Os critérios para garantir a implementação bem-sucedida do Padrão 2 são os 
seguintes:

• Existem procedimentos claros de protecção em vigor que fornecem orientação 
passo a passo sobre as acções a tomar se houver preocupações concernente 
a segurança ou o bem-estar de uma criança ou pessoa em situação(ões) de 
vulnerabilidade. 

• Os procedimentos de protecção estão disponíveis para todos (incluindo 
crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade, pais/cuidadores). É preciso 
garantir que as informações fornecidas sejam facilmente compreensíveis.

• Os procedimentos de protecção são coerentes com os padrões internacionais 
e as melhores práticas na protecção de crianças e pessoas em situação(ões) 
de vulnerabilidade. Também têm em conta as questões que surgem como 
resultado de diferentes contextos nacionais.

• Há uma pessoa ou pessoas com responsabilidade claramente definida para 
gerir alegações de abuso a nível da região/país, e estes detalhes são exibidos 
em cada área.

• Existe um processo para registrar incidentes, preocupações e encaminhamentos, 
bem como sistemas para garantir que essas informações confidenciais possam ser 
armazenadas com segurança.

• Existe um processo para lidar com alegações dos pais/cuidadores e dos jovens 
sobre comportamentos inaceitáveis e/ou abusivos em relação a crianças e 
pessoas em situação de vulnerabilidade, com prazos claros para a resolução 
da queixa. Está disponível um mapeamento do contexto local da legislação e 
das redes de encaminhamento no país.

• Há orientações sobre confidencialidade e partilha de informação, o que torna 
claro que a protecção de crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade é 
a consideração mais importante.

 
 
 

 Padrão 2
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A Congregação acredita que temos o dever de assegurar a disponibilidade de 
aconselhamento e apoio para ajudar as pessoas a desempenhar o seu papel 
na protecção das crianças e das pessoas em situação de vulnerabilidade. 

No contexto do nosso trabalho numa ampla gama de países, 
reconhecemos que os pais/cuidadores/crianças/pessoas em situação 
de vulnerabilidade necessitam de alguém a quem recorrer quando 
crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade estão a ser abusadas. 
Muitas vezes, essas pessoas não sabem para onde ir a busca de ajuda. 

• Informações sobre onde procurar ajuda e aconselhamento em relação 
ao abuso de crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade estão 
disponíveis nas comunidades/escritórios da Congregação no âmbito dos 
documentos de Mapeamento de Contexto.

• Existem sistemas para prestar apoio a indivíduos relevantes (incluindo 
vítimas/reclamantes, irmãs e pessoas associadas, e o(s) sujeito(s) da 
queixa) durante e após um incidente ou alegação de abuso ou uma 
queixa. A Congregação pode precisar encaminhar as pessoas para serviços 
especializados relevantes para este apoio.

• As irmãs e pessoas associadas com responsabilidades especiais na elaboração 
de notificações têm acesso a aconselhamento e apoio especializado. 

• Em cada município/escritório de apostolado, foram estabelecidos contactos 
a nível nacional e/ou local com as agências relevantes de protecção/bem-
estar da criança (se existirem) que podem fornecer informações, apoio e 
assistência.

Todas as preocupações, alegações, etc. de abuso relacionadas com uma 
irmã, pessoa associada, etc. da comunidade ou do apostolado devem ser 
comunicadas à Conselheira de Salvaguarda da Congregação em:  
safeguarding@gssweb.org

 Padrão 2
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Fluxograma de Notificação

PESSOA DE CONTACTO 
DE SALVAGUARDA

PESSOA FOCAL  
DE SALVAGUARDA

PESSOA FOCAL 
DE SALVAGUARDA  
FIBP 

AUTORIDADES 
CIVIS 

(Comunidade/Apostolado)
      (Registo no formulário de Notificação)

Comunidade/Unidade

(Se aplicável) (Se aplicável)

PREOCUPAÇÃO / ALEGAÇÃO 
RECEBIDA

COMUNICAR A
Sem demora

Opção directa se estiver 
uma exigência no seu 

país
OU

Se a alegação não 
estiver relacionada 
com o pessoal da 

comunidade/apostolado

PA
SS

O
  1

PA
SS

O
  3

PA
SS

O
  2

LÍDER DA 
UNIDADE

CONSELHEIRA 
CONGREGACIONAL  
DE SALVAGUARDA

safeguarding@gssweb.org

9.2.1   
 Padrão 2

COMUNICAR A
Sem demora

COMUNICAR A
Sem demora
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Pessoa de Contacto de Salvaguarda

Responsabilidades após a 
recepção de uma alegação

Pessoa Focal de Salvaguarda

• Preencher o formulário de notificação.

• Enviar o formulário de notificação preenchido sem demora para a Pessoa 
Focal de Salvaguarda do País/Unidade.

• Informar a Líder da Comunidade e/ou a Líder do Apostolado se aconselhado 
a fazê-lo pela Pessoa Focal de Salvaguarda.

• Informar as autoridades civis, se for obrigatório fazê-lo no seu contexto 
(isto não é uma violação de confidencialidade), e informar a Pessoa Focal 
de Salvaguarda de que o fez.

• NÃO é o seu papel investigar.

• Receber o formulário de notificação da Pessoa de Contacto e informar 
sem demora, por escrito, a:

1)  Líder da Unidade;

2)  FIBP (se aplicável a esse caso comunicado);

3)  Conselheira Congregacional de Salvaguarda  
em safeguarding@gssweb.org;

4)  Autoridades civis, se ainda não o tiver feito pela pessoa de contacto 
de salvaguarda /reclamante.

• E, ou, se aplicável: 

• Oferecer apoio à pessoa de contacto de salvaguarda.

• Manter a Líder de Unidade informada sobre o andamento do caso.

• Com a orientação/apoio da Conselheira Congregacional de Salvaguarda, 
assiste na investigação preliminar (para estabelecer credibilidade, 
avaliação de risco e desenvolvimento de um plano de acção). NÃO 
é o seu papel realizar quaisquer outros processos, ou seja, conduzir 
uma investigação, a menos que seja solicitado pela Conselheira 
Congregacional de Salvaguarda.

• Criar e manter um dossiê de caso, que fica mantido num local seguro 
e protegido. O acesso ao dossiê será limitado à Líder da Unidade e a 
qualquer pessoa designada para tratar do caso, ou seja, um investigador 
externo independente.

 Padrão 2

Política Congregacional de Salvaguarda 27



Líder da Unidade

Conselheira Congregacional  
de Salvaguarda 

• Garantir, quando aplicável, que a autoridade da Igreja (bispo) foi informada 
por escrito.

• Apoiar a Pessoa Focal de Salvaguarda e fazer a ligação com a Conselheira 
Congregacional de Salvaguarda conforme apropriado.

• Oferecer apoio ao reclamante e/ou vítima.

• Garantir apoio e fornecer informações à irmã/pessoa associada acusada.

Sujeito da Queixa:

• Durante o período de investigação, a fim de determinar se as 
alegações são verdadeiras ou não, não será permitido o envolvimento 
na comunidade ou no apostolado, e será auxiliado na obtenção de 
qualquer apoio de que possa necessitar (Manual de Administração 
Provincial (MAP), Apêndice 32, Secção II). 

• Será tratado de forma justa e honesta e ajudado a entender as 
preocupações expressas e as etapas subsequentes a serem tomadas.

• Será informado sobre o progresso e o resultado de quaisquer 
investigações e implicações.

• Pode ser reintegrado a uma comunidade ou apostolado se a alegação 
for considerada falsa após investigação; deve ser fornecido apoio 
adicional. 

• Todos os sujeitos de uma queixa terão justiça natural e procedimento 
justo durante todo o processo.

• A Conselheira Congregacional de Salvaguarda apoiará a Pessoa Focal de 
Salvaguarda da Unidade/País e a Líder da Unidade.

• A Conselheira Congregacional de Salvaguarda manterá a Equipe de 
Liderança Congregacional actualizada sobre o caso e consultará o Comitê 
Congregacional de Salvaguarda. Os registros serão mantidos em nível 
congregacional com acesso limitado.

Todas as partes envolvidas em qualquer alegação respeitarão os padrões de 
confidencialidade, e a abordagem da "necessidade de saber" será aplicada em 
todos os compromissos.
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Normas do Direito Canónico

Qualquer irmã é obrigada a comunicar prontamente o facto ao ordinário 
local (bispo) onde os acontecimentos tenham ocorrido, ou a qualquer outro 
bispo, sempre que tenha conhecimento de um dos seguintes factos (cf. Vos 
estis lux mundi, art. 1, 3, e 6): 

 
a) Abuso sexual cometido por um clérigo ou uma irmã (de qualquer 
congregação) que consiste em:

I. Forçar alguém, por violência ou ameaça ou por abuso de autoridade, 
a praticar ou submeter-se a actos sexuais;

II. Realizar actos sexuais com uma criança ou pessoa/s em situação(ões) 
de vulnerabilidade;

III. A produção, exibição, posse ou distribuição, inclusive por meios 
electrónicos, de pornografia infantil (imagens de abuso infantil), 
bem como pelo recrutamento ou indução de uma criança ou 
pessoa(s) em situação(ões) de vulnerabilidade para participar em 
exposições pornográficas.

 
b) Conduta realizada pela Líder Congregacional, que consiste em 
acções ou omissões destinadas a interferir ou evitar investigações 
civis ou canónicas, administrativas ou penais, contra um clérigo ou 
um(a) religioso(a) em relação aos delitos acima referidos durante o seu 
mandato. 

 
Para além de quaisquer consequências civis, uma irmã que negligenciar a 
denúncia de um delito, tal como escrito acima, deve ser punida de acordo 
com a lei canónica (cf. Can. 1371 §6). 
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• Existe um plano escrito que mostra quais medidas serão tomadas 
para manter todas as partes seguras, quem é responsável pela 
implementação e quando essas acções serão concluídas.

• A todos os níveis, são disponibilizados os recursos humanos e 
financeiros necessários para a implementação do plano.

• As políticas e práticas são revisadas a intervalos regulares 
(pelo menos de três em três anos) e revistas de acordo com as 
necessidades identificadas.

• Todos os incidentes, alegações de abuso e queixas são 
respondidos de acordo com os sistemas aprovados a nível 
do escritório da região/país, e os registos são mantidos 
confidencialmente.

• O controlo do cumprimento da Política Congregacional 
de Salvaguarda é realizado regularmente pela Equipa 
Congregacional de Salvaguarda. 

Os critérios para garantir a implementação bem-sucedida do Padrão 3 
são os seguintes:

9.3  Padrão 3  

Implementação e Monitorização de Padrões
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Procedimentos

Todos os instrumentos de apoio e orientação para ajudar na implementação  
de práticas de salvaguarda podem ser encontrados em https://rgs.gssweb.org



A fim de assegurar que esta política seja implementada e que sejam tomadas medidas 
para salvaguardar crianças e pessoas em situação(ões) de vulnerabilidade, uma série de 
procedimentos estão em vigor para incentivar uma cultura de segurança e para evitar danos 
a qualquer pessoa no decurso da realização do trabalho da Congregação. Mais detalhes e 
documentos de apoio e orientação podem ser encontrados no website da Congregação em  
https://rgs.gssweb.org.

10.1 Recrutamento Seguro
A Congregação garante que sejam tomadas medidas apropriadas durante o 
recrutamento e selecção de irmãs e pessoas associadas para assegurar que as 
questões relacionadas com esta política sejam consideradas e tratadas. Os seguintes 
aspectos têm considerações especiais no que diz respeito à salvaguarda.

10.1.1  Recrutamento de Pessoal 
A Congregação adopta práticas de recrutamento seguras, que são parte 
integrante de nossa Política de Recrutamento. Isso inclui uma Lista de Verificação 
de Recrutamento Seguro que deve ser seguida durante todo o processo de 
recrutamento e envolve a incorporação de considerações de salvaguarda dentro 
de: 

• Anúncios de emprego
• Descrições de emprego
• Entrevista
• Verificações de 

referência
• Auto-declarações
• Contratos 

• Autorização/verificação 
policial

• Verificações de 
qualificações e 
identificação

• Salvaguarda como parte 
da indução 

10. Procedimentos Padrão 1  
Criar e Manter Ambientes Seguros
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10.2   Código de Conduta Congregacional 
   (Ver Anexo 2)

O Código de Conduta da Congregação expressa as expectativas que temos de todas 
as irmãs e pessoas associadas quanto à conduta e à maneira como as actividades são 
realizadas. 

É uma componente integral da salvaguarda e faz parte dos termos e condições 
contratuais de todas as irmãs e pessoas associadas contratadas para trabalhar 
connosco ou para nós. O Código de Conduta aplica-se tanto na vida profissional como 
pessoal em relação à salvaguarda. São feitas considerações especiais para salvaguardar 
as crianças e para prevenir a exploração e/ou abuso sexual de qualquer indivíduo.

Ao assinar o Código de Conduta, cada irmã e pessoa associada compromete-se a:

10.3 Sensibilização e Formação 
A Congregação reconhece que a sensibilização e a formação adequada são cruciais 
para melhorar as práticas de salvaguarda. É essencial que todas as irmãs, pessoas 
associadas, e as pessoas envolvidas nas nossas comunidades/apostolados estejam 
conscientes dos padrões de salvaguarda e das suas obrigações de as implementar. 
Dependendo do papel de cada irmã e pessoa associada, são proporcionados vários 
níveis de formação. No entanto, no mínimo, todas as partes são introduzidas na política 
de salvaguarda durante a indução e oficinas de actualização contínua e/ou formação 
sobre conduta. Comprometemo-nos também a comunicar a mensagem de salvaguarda 
aos participantes no programa.

• Trabalhar activamente para promover os melhores interesses das 
crianças e das pessoas em situação(ões) vulnerável(is), e agir em 
conformidade com as Políticas Congregacionais de Salvaguarda e com 
os guias relevantes;

• Encorajar crianças e adultos a sentirem-se suficientemente confortáveis 
para apontar atitudes e comportamentos de que não gostam e saber 
onde e como apresentar uma queixa, quando necessário;

• As situações individuais em que as irmãs, pessoas associadas 
e participantes do programa estão sozinhos são fortemente 
desencorajadas. No entanto, se houver casos específicos em que 
isso seja necessário, uma avaliação de risco deve ser realizada e as 
mitigações de risco implementadas (por exemplo, a discussão acontece 
na linha de vista dos outros).
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As seguintes iniciativas estão em vigor para garantir que as irmãs e pessoas 
associadas estejam equipadas com o conhecimento e as habilidades necessárias 
para implementar a Política de Salvaguarda:  

• O programa de indução da Congregação para todas as novas irmãs e 
pessoas associadas abrange a Política de Salvaguarda.

• Todas as irmãs e pessoas associadas recebem informações sobre a 
relevância e o impacto da Política de Salvaguarda e documentos de 
orientação que as acompanham no seu trabalho.

• Todos os visitantes são sensibilizados para esta política.

• O pessoal de Salvaguarda da Congregação, envolvido na resposta a 
acusações ou incidentes de abuso, receberá formação especializada 
sobre as suas funções e responsabilidades.

• Estão a ser desenvolvidas estratégias de informação e comunicação 
para a implementação do programa a fim de fornecer toda a informação 
necessária aos participantes do programa sobre quem somos, o que 
fazemos, o que esperamos de nós, como apresentar uma queixa, e 
detalhes do programa na área relevante.

• Os materiais de comunicação sobre a Política de Salvaguarda nos 
escritórios, tais como cartazes, conterão as seguintes informações: 
a declaração da política, um resumo do Código de Conduta ou 
comportamento a esperar das irmãs e pessoas associadas, e como fazer 
uma queixa sobre exploração, abuso e/ou assédio.

• O material de Salvaguarda estará disponível nos idiomas da congregação: 
ou seja, inglês, espanhol e francês, além do idioma local do país.

• Toda a documentação relevante para a Política de Salvaguarda, 
formulários de acompanhamento e ferramentas estarão acessíveis no 
website da Congregação: https://rgs.gssweb.org
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10.4 Avaliação de Riscos e Apostolado Seguro 

As considerações de salvaguarda, como exploração e abuso, devem ser incluídas 
em todas as avaliações de risco e fases de gestão da comunidade/apostolado para 
garantir que todas as actividades sejam conduzidas de maneira segura e digna.

10.5 Considerações especiais para a gravação de histórias 
e imagens 

A colecção de histórias ou imagens nas nossas comunidades/apostolados deve 
aderir às nossas Directrizes e Políticas: Presença na Internet, meios de comunicação 
social, e outras comunicações electrónicas (2019). Todas as visitas da comunidade/
apostolado onde se pretenda recolher histórias ou gravar imagens dos participantes 
(fotográficas/filmes ou outros) devem ser marcadas com antecedência. Os visitantes 
devem ser acompanhados durante qualquer visita, e se necessário, deve ser 
providenciado um intérprete. 

O objectivo e o motivo da visita devem ser totalmente explicados aos participantes 
e previamente acordados com eles. Deve ser solicitado o consentimento informado 
dos participantes para o uso das suas histórias e imagens; quando apropriado, este 
consentimento deve ser dado por escrito. 

Antes de as crianças serem fotografadas ou entrevistadas, deve ser obtida a 
permissão por escrito dos seus pais/guardiões. Após a visita, uma cópia do artigo/
história e fotografias deve ser enviada aos participantes ou entregue a eles numa 
visita de acompanhamento.

10.6 Reconhecimento da Exploração, Abuso e Assédio

É crucial que todos os envolvidos nas comunidades/apostolados reconheçam que 
a exploração, abuso e assédio de qualquer pessoa sob qualquer forma, seja física, 
sexual, emocional, ou por negligência, é inaceitável e, uma atitude será tomada, 
quando tomarmos consciência disso. Espera-se que todas as irmãs e pessoas 
associadas ouçam e considerem qualquer informação que os participantes ou 
parceiros possam partilhar connosco.
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11.1	 	Dever	Obrigatório	de	Notificar

Todas as irmãs e pessoas associadas têm o dever obrigatório de notificar qualquer 
suspeita de incidente de exploração ou abuso de uma criança ou pessoa(s) em 
situação(ões) vulnerável(eis) à Pessoa Focal de Salvaguarda. Não é responsabilidade 
das irmãs ou pessoas associadas decidir se ocorreu exploração ou abuso, mas 
devem transmitir as suas preocupações. Deixar de notificar tais assuntos pode 
resultar em acção disciplinar.

Note-se que o abuso pode ser actual, recente, ou não-recente (histórico). Não 
há restrições de tempo para a denúncia e a tomada de medidas no âmbito deste 
procedimento. Contudo, encorajamos que as denúncias sejam feitas sem demora, 
logo que haja conhecimento, ou suspeita, de um acto de exploração ou abuso.

Estamos empenhadas em assegurar que a adesão à confidencialidade na gestão 
das queixas e alegações de exploração e abuso seja estritamente mantida.

Vamos nos esforçar para proteger todos os indivíduos na denúncia, a menos que 
façam alegações que saibam ser falsas ou vexatórias. Um indivíduo que faz uma 
denúncia contra outro que sabe ser falsa ou vexatória, se comprovado, resultará 
em acção correctiva apropriada no âmbito do Procedimento Disciplinar, incluindo 
o despedimento, se for uma pessoa associada.

11.2	 	Responder	a	Notificações	ou	Alegações	

A Congregação tomará todas as medidas apropriadas, necessárias e possíveis sem 
risco de danos adicionais para qualquer indivíduo, a fim de garantir a segurança 
das pessoas envolvidas. Cada caso será considerado individualmente, de acordo 
com o aconselhamento jurídico nacional ou outro aconselhamento especializado. 
Seguiremos as melhores práticas, conforme documentado e acordado para cada 
um dos respectivos países em que opera.

11. Procedimento Padrão 2 
Responder a Preocupações,  
Suspeitas e Alegações de Abuso
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11.3 Consequências do não cumprimento da Política 
Congregacional de Salvaguarda 

Para as condutas acima referidas, a Congregação, em consulta com o Comité 
Congregacional de Salvaguarda, pode proceder de acordo com a Lei Canónica.

• Os abusos físicos, emocionais, discriminatórios, espirituais e de negligência, 
e outros abusos cometidos por uma irmã contra uma criança ou pessoa(s) 
em situação(ões) vulnerável(eis), podem ser motivo de despedimento (cf. 
Constituições, n. 172; Can. 696 §1).

• O abuso sexual cometido por uma irmã contra uma criança ou pessoa(s) em 
situação(ões) vulnerável(eis) é motivo de despedimento (cf. Constituições, 
n. 173; Can. 695 §1), possivelmente com outras consequências canónicas 
e civis (cf. Can. 1398).

• Os abusos físicos, emocionais, discriminatórios e de negligência, e outros 
abusos cometidos por pessoas associadas contra uma criança ou pessoa(s) 
em situação(ões) vulnerável(eis) podem levar ao término de qualquer 
relação contratual com a Congregação.

• O abuso sexual cometido por pessoas associadas contra uma criança ou 
pessoa(s) em situação(ões) vulnerável(eis) pode também levar à cessação 
de qualquer relação contratual com a Congregação, possivelmente com 
outras consequências canónicas e civis (cf. Can. 1398).

Irmãs

Pessoas Associadas
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11.4 Orientação para o Pessoal de Salvaguarda do País que 
recebe	notificação	sobre	possível	abuso	ou	exploração

Acções a serem tomadas quando é recebida uma preocupação, suspeita, revelação ou 
alegação de abuso de criança/adulto:

• Responder imediatamente a 
qualquer preocupação, suspeita, 
revelação, ou alegação de abuso.

• Comunicar todas as informações 
sem demora à Pessoa Focal de 
Salvaguarda (Anexo 3 Formulário de 
Notificação).

• A Pessoa Focal de Salvaguarda 
informará sem demora a Líder 
da Unidade e a Conselheira 
Congregacional de Salvaguarda 
em safeguarding@gssweb.org. 
Quando aplicável, a Pessoa Focal de 
Salvaguarda da FIBP será notificada.

• Sempre que possível, tomar notas; 
se não imediatamente, logo que 
possível, mas o mais tardar até ao 
final desse dia.

• Registar todas as informações 
no Formulário de Notificação de 
Incidentes de Salvaguarda (Anexo 3). 

Este deve ser assinado e datado pelo 
autor.

• Incluir todos os detalhes, mesmo 
aqueles que possam não parecer 
importantes na altura.

• A Pessoa Focal de Salvaguarda 
compilará um dossiê de caso de 
protecção e armazenará todas as 
cópias originais da informação num 
local seguro e protegido com acesso 
limitado.

• Avaliar o risco para a criança 
em questão ou a pessoa em 
situação(ões) vulnerável(eis), e 
outras, e informar também a Líder de 
Unidade.

• A Pessoa Focal de Salvaguarda 
desenvolverá um plano de acção para 
lidar com este caso.

• Manter a confidencialidade 
profissional em todos os momentos.

COMO RESPONDER A UMA PESSOA QUE TRAZ UMA NOTIFICAÇÃO 
SOBRE POSSÍVEL ABUSO OU EXPLORAÇÃO:

Receber Ouvir, aceitar

Tranquilizar
Não fazer promessas, mas comunicar sem julgamento que o que 
está sendo relatado não é culpa da criança/pessoa em situação de 
vulnerabilidade.

Reagir Não ser intrusivo, fazer perguntas abertas, permanecer calmo

Registar Factos observáveis/verificáveis (palavras exactas do reclamante)

Recordar As directrizes de salvaguarda (e a formação que recebeu)
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É importante que o cumprimento desta política e a implementação dos 
padrões de salvaguarda sejam monitorizados de forma continua. Os seguintes 
procedimentos devem ser observados no mínimo:

• Um Relatório Anual sobre 
salvaguarda, destacando questões-
chave, incluindo a salvaguarda de 
crianças e pessoas em situações 
vulneráveis, será apresentado à 
Equipe de Liderança Congregacional 
e ao Comitê Congregacional de 
Salvaguarda e referido no Relatório 
Anual da Congregação, conforme 
apropriado.

• Todos os relatórios serão registados 
e armazenados num local seguro, 
por exemplo, um armário/
gavetas trancadas, com acesso 
restrito, ficheiros protegidos por 
palavra-passe, acessados pela 
Líder da Unidade/ Pessoa Focal de 
Salvaguarda.

• A revisão da salvaguarda fará parte 
do nosso processo interno de 
auditoria.

• A Congregação controlará 
regularmente os relatórios e os 
tipos de queixas recebidas relativas 
à salvaguarda através do Comité 
Congregacional de Salvaguarda.

• A Política Congregacional de 
Salvaguarda será aprovada pela 
Equipa de Liderança Congregacional 
em colaboração com o Comité 
Congregacional de Salvaguarda e 
será revista de três em três anos.

12. Procedimentos Padrão 3   
Implementação e Monitorização de Padrões 

12.1  Monitorização de Sistemas de Salvaguarda

Desenvolver 
 procedimentos  

e práticas

ImplementarRevisar, avaliar  
e monitorizar
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Anexos



Tipo de Abuso Criança Pessoa(s) em situação(ões) 
vulnerável(eis)

Emocional

Normalmente encontra-se na 
relação entre pais/cuidadores e 
uma criança, e não num evento 
específico ou modelo de eventos. 
Ocorre quando a necessidade 
de desenvolvimento de uma 
criança por afecto, aprovação, 
consistência e segurança não é 
satisfeita.

Inclui abuso emocional, ameaças de 
dano ou de abandono, privação de 
contacto, humilhação, culpabilização, 
controlo, intimidação, coerção, 
assédio, abuso verbal, isolamento ou 
afastamento de serviços ou redes de 
apoio.

Negligência

Pode ser definido em termos de 
uma omissão, onde a criança 
sofre danos significativos ou 
prejuízo do desenvolvimento 
por ser privada de alimento, 
vestuário, calor, higiene, 
estímulo intelectual, supervisão 
e segurança, apego e afecto dos 
adultos, e a incapacidade de 
aceder a cuidados ou tratamentos 
médicos adequados.

A negligência e os actos de omissão 
incluem ignorar as necessidades de 
cuidados médicos ou físicos, o não 
fornecimento de acesso a serviços 
adequados de saúde, assistência 
social ou educação, e ou a retenção 
das necessidades da vida, tais como 
medicação, nutrição e aquecimento 
adequados.

Físico

É um dano físico real ou provável 
a uma criança, tal como bater, 
pontapear ou abanar, atirar, 
queimar, escaldar, ou de outra 
forma causar danos físicos a uma 
criança.

O abuso físico, além de ser o 
resultado de um acto, também 
pode ser causado por omissão ou 
por falta de acção para proteger.

Inclui bater, esbofetear, empurrar, 
dar pontapés, uso indevido de 
medicamentos, restrições, ou sanções 
inadequadas.

Sexual 

Ocorre quando um indivíduo 
utiliza uma criança para a sua 
gratificação ou excitação sexual, 
ou para a dos outros.

Pode incluir ofensas sexuais com 
ou sem contacto.

Inclui violação e agressão sexual, ou 
actos sexuais aos quais a pessoa em 
situação vulnerável não consentiu, ou 
não pôde consentir, ou nos quais foi 
obrigada a consentir.

Definição Detalhada dos Tipos de Abuso

ANNEX 1 ANEXO 1 
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Tipo de Abuso Criança Pessoa(s) em situação(ões) 
vulnerável(eis)

Exploração Sexual

Abuso real ou tentativa de 
abuso de uma posição de 
vulnerabilidade, poder ou 
confiança para fins sexuais, 
incluindo, mas não se limitando 
a, lucrar materialmente, 
socialmente ou politicamente com 
a exploração sexual de outro.

Inclui o tráfico, sendo utilizado 
como objecto de prostituição e 
pornografia. 

Abuso real ou tentativa de abuso 
de uma posição de vulnerabilidade, 
poder ou confiança para fins sexuais, 
incluindo, mas não se limitando a, 
lucrar materialmente, socialmente ou 
politicamente com a exploração sexual 
de outro.

Inclui o tráfico, sendo utilizado como 
objecto de prostituição e pornografia. 

Assédio Sexual

Afecta o pessoal (pessoas associadas) 
e é definida como qualquer conduta 
indesejável de natureza sexual que 
possa ser razoavelmente esperada ou 
percebida como causadora de ofensa 
ou humilhação.

O assédio sexual pode ocorrer no local 
de trabalho ou em conexão com o 
trabalho.

Institucional

O abuso pode ocorrer no âmbito 
dos cuidados residenciais e em 
ambientes agudos incluindo 
lares, hospitais agudos e 
quaisquer outros ambientes de 
internamento, e pode envolver 
padrões de cuidados deficientes, 
rotinas rígidas e respostas 
inadequadas a necessidades 
complexas.

O abuso pode ocorrer no âmbito dos 
cuidados residenciais e em ambientes 
agudos incluindo lares, hospitais 
agudos e quaisquer outros ambientes 
de internamento, e pode envolver 
padrões de cuidados deficientes, 
rotinas rígidas e respostas inadequadas 
a necessidades complexas.

Discriminatório

O abuso discriminatório é o 
tratamento desigual de uma 
pessoa com base na idade, 
deficiência, sexo e a reafectação 
de género, casamento e união 
civil, gravidez e maternidade, raça, 
religião e crença, sexo ou sexual 
orientação.

O abuso discriminatório é o tratamento 
desigual de uma pessoa com base na 
idade, deficiência, sexo e a reafectação 
de género, casamento e união civil, 
gravidez e maternidade, raça, religião e 
crença, sexo ou sexual orientação.

ANNEX 1 ANEXO 1 
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Tipo de Abuso Criança Pessoa(s) em situação(ões) 
vulnerável(eis)

Em linha

O abuso em linha é qualquer tipo 
de abuso que ocorra na Internet, 
seja através de redes sociais, jogos 
online ou uso de telemóveis. As 
crianças e os jovens podem sofrer 
ciber-perseguição (cyberbullying), 
aliciamento, abuso sexual, 
exploração sexual, e ou abuso 
físico ou emocional.

O abuso em linha é qualquer tipo de 
abuso que ocorra na Internet, seja 
através de redes sociais, jogos online 
ou uso de telemóveis.

Bullying/ 
Intimidaçáo

A intimidação (o Bullying) pode 
ser definida como agressão 
repetida - que seja verbal, 
psicológica ou física - conduzida 
por um indivíduo ou grupo contra 
outros.

A intimidação (o Bullying) pode ser 
definida como agressão repetida - que 
seja verbal, psicológica ou física - 
conduzida por um indivíduo ou grupo 
contra outros.

Cyber-Bullying/
Ciber Perseguição

É o envio ou publicação de texto 
ou imagens prejudiciais ou cruéis 
utilizando a Internet ou outros 
dispositivos de comunicação 
digital.

É o envio ou publicação de texto 
ou imagens prejudiciais ou cruéis 
utilizando a Internet ou outros 
dispositivos de comunicação digital.

Espiritual

É uma forma de abuso emocional 
e psicológico. Caracteriza-se 
por um padrão sistemático 
de comportamento coercivo 
e controlador num contexto 
religioso. Este abuso pode incluir: 
manipulação e exploração, 
responsabilização forçada, 
censura da tomada de decisões, 
exigência de sigilo e silêncio, 
coacção à conformidade, controlo 
através da utilização de textos ou 
de ensino sagrados, exigência de 
obediência ao agressor, sugestão 
de que o agressor tem uma 
posição 'divina', isolamento como 
meio de punição, e superioridade 
e elitismo.

É uma forma de abuso emocional e 
psicológico. Caracteriza-se por um 
padrão sistemático de comportamento 
coercivo e controlador num 
contexto religioso. Este abuso pode 
incluir: manipulação e exploração, 
responsabilização forçada, censura da 
tomada de decisões, exigência de sigilo 
e silêncio, coacção à conformidade, 
controlo através da utilização de textos 
ou de ensino sagrados, exigência de 
obediência ao agressor, sugestão 
de que o agressor tem uma posição 
'divina', isolamento como meio de 
punição, e superioridade e elitismo.

ANNEX 1 ANEXO 1 
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Código de Conduta Congregacional

EU IREI: EU NÃO IREI:

• Tratar todas as crianças e pessoas em 
situações vulneráveis com respeito, 
compaixão, dignidade e equidade.

• Exercitar um comportamento positivo 
e apropriado com todas as crianças e 
pessoas em situações vulneráveis que 
encontrar. 

• Estar ciente da Política Congregacional/
Local de Salvaguarda.

• Desenvolver abertura, honestidade e 
segurança.

• Respeitar os limites de todas as 
crianças e pessoas em situações 
vulneráveis e apoiá-las para 
desenvolver a sua própria 
compreensão e sentido dos seus 
direitos.

• Ajudar crianças e pessoas em situações 
vulneráveis a saber o que podem fazer 
se tiverem um problema.

• Assumir responsabilidade pelo meu 
comportamento, acção, linguagem, e 
relacionamento com crianças e pessoas 
em situações vulneráveis.

• Notificar qualquer preocupação de 
abuso.

• Evitar estar sozinho, em privado, com 
crianças ou pessoas em situações 
vulneráveis.

• Agir com comportamentos destinados 
a envergonhar, humilhar, depreciar 
ou degradar crianças ou pessoas em 
situações vulneráveis.

• Cometer agressão ou abuso físico 
contra crianças ou pessoas em situações 
vulneráveis.

• Desenvolver uma relação sexual com 
crianças ou pessoas em situações 
vulneráveis.

• Agir de qualquer forma que possa ser 
abusiva ou colocar uma ou mais crianças, 
ou pessoas em situações vulneráveis, em 
risco de abuso.

• Agir de uma forma que demonstre um 
tratamento injusto ou diferenciado para 
com crianças ou pessoas em situações 
vulneráveis.

• Usar linguagem, fazer sugestões, ou 
oferecer conselhos inadequados, 
ofensivos, ou abusivos.

• Envolver-se em comportamento ou 
linguagem discriminatória em relação 
a raça, cultura, idade, sexo, deficiência, 
religião e/ou orientação sexual.

• Consumir álcool, tabaco ou drogas ilegais 
enquanto sou responsável por, ou na 
presença de, crianças ou pessoas em 
situações vulneráveis.

• Comportar-se de forma provocadora ou 
inadequada com uma criança ou pessoa 
em situações vulneráveis.

• Fotografar ou filmar uma criança ou 
pessoa em situações vulneráveis sem o 
seu consentimento, e sem ter a permissão 
dos seus pais/guardiões para publicar na 
mídia.

ANEXO 2 
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Confirmo ter lido e compreendido o Código de Conduta e concordo em respeitar 
as políticas e procedimentos de salvaguarda da Congregação. Autorizo igualmente 
a verificação das informações fornecidas neste formulário e a partilha apropriada e 
necessária dessas informações.

Confirmo que li e compreendi perfeitamente o seguinte: 

Concordo em aceitar e aplicar as Políticas de Salvaguarda e o Código de Conduta, 
acima referidos, na sua totalidade.

A violação ou não cumprimento do código de conduta pode resultar em sanções.

Assinatura: _______________________Função: _____________________________

Nome impresso: ___________________________________ Data:_______________

 → Política Local de Salvaguarda

 → Código de Conduta

 → Política Congregacional de Salvaguarda   

ANEXO 2 
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ANEXO 3

Formulário	de	Notificação	de	Incidentes,	
Reclamações ou Preocupações  

de Salvaguarda

Este formulário deve ser preenchido se tiver um incidente, queixa ou preocupação 
concernente um abuso ou exploração de uma criança ou adulto que participa numa 
comunidade/apostolado, ou no caso de uma alegada violação da Política de Salvaguarda 
ou do Código de Conduta. O formulário preenchido deve ser entregue à Pessoa Focal de 
Salvaguarda.  

Por favor, preencha apenas os detalhes que lhe são conhecidos no momento da recepção ou do 
conhecimento do incidente, queixa ou preocupação. Se for encaminhado por correio electrónico, 
certifique-se de que o documento está protegido por palavra-passe e que o destinatário é avisado da 
palavra-passe por outros meios que não o correio electrónico, por exemplo, telefone, WhatsApp, texto.

Sobre a divulgação/preocupação

Detalhes da pessoa que faz a revelação/que levou a preocupação

Data da divulgação/preocupação: _____________________________________

Hora da divulgação/preocupação: ________________________________

Como as informações foram recebidas? (Anexar qualquer informação escrita a este formulário)

Por favor, faça um círculo:           Carta             E-mail            Pessoalmente

Nome (por favor imprima)  ______________________________________________

Endereço  ____________________________________________________________

Tel _____________________________     Telemóvel __________________________

E-mail (por favor imprima)  ______________________________________________

Se a pessoa com quem a preocupação se relaciona não for a mesma que 
denuncia, como então que a conhece? 
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Nome ____________________________ Data de Nascimento  _________________

Endereço____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sexo  ___________________  Origem Étnica  _______________________________

 

Idioma (é necessário intérprete/signatário)           Sim         Não       

Qualquer Deficiência    _________________________

Escola (se aplicável)

Nome  _________________________

Endereço (se diferente do acima indicado) _______________________________

__________________________________________________________________

Tel ___________________________Telemóvel  ___________________________

Será que estão cientes da alegação, suspeita ou queixa?        Sim       Não

Nome  __________________________________________________________

Endereço  ________________________________________________________

Relação com a criança ou o adulto (se aplicável)__________________________

Ocupação   _______________________________________________________

Detalhes da criança/adulto a quem a preocupação se refere

Detalhes dos pais/cuidador (quando apropriado ou conhecido) 

Detalhes sobre o alegado objecto da queixa

ANEXO 3

Política Congregacional de Salvaguarda 47



 

(Incluir datas/horas, local do(s) incidente(s) ocorrido(s), testemunhas, se conhecidas. 
Incluir as palavras do reclamante, sempre que possível. Será que a criança ou adulto 
sabe que esta preocupação está a ser levantada?)  

Será que a Conselheira Congregacional de Salvaguarda foi informada?     Sim      Não     Data:______      

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Detalhes da preocupação, alegação ou queixa

ANEXO 3

Assinatura:  __________________________

N.º Telemóvel: ________________________

Endereço E-mail:  

_______________________________

Data: ________________

Nome da Pessoa de Contacto de 
Salvaguarda (Irmã/Pessoa Associada) 
Preencher este formulário:   

__________________________________

Nome da Pessoa Focal de Salvaguarda 
que recebeu este formulário:  
 
 

__________________________________

Assinatura:  __________________________

N.º Telemóvel: ________________________

Endereço E-mail:  

_______________________________

Data: ________________
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ANEXO 4

• Constituições de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, 2009

• Manual de Administração Provincial (MAP), 2015

• Documentos de Posição de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, 
2018

• Directrizes e Políticas: Presença na Internet, meios de comunicação social 
e outras comunicações electrónicas, 2019

• Política Congregacional de Protecção de Dados, 2018

• Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (UNCRC), 1989

• Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, 1990

• Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (UNCRPD), 2006

• Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), 1948

• Princípios Orientadores das Nações Unidas para as Empresas e os Direitos 
Humanos, 2011

• Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança, 1996

• Lei da Declaração de Direitos da Nova Zelândia, 1990

• Sociedade da Nova Zelândia para a Protecção de Mulheres e Crianças, 
1893

• Código de Direito Canónico, em particular o Livro II e o Livro VI, 1983 (e 
modificações subsequentes)

• Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, 2001

• Motu Proprio Vos estis Lux Mundi, 2019

• Normae de Gravioribus Delictis, 2021.

Lista dos documentos relevantes  
e relacionados 
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STEP 3

ANEXO 5

Modelo de Fluxograma de Comunicação 
com atribuição de Nomes

PESSOA DE CONTACTO 
DE SALVAGUARDA

Nome

Nome

Contacto

Contacto

PESSOA FOCAL DE 
SALVAGUARDA DA 
FIBP 

AUTORIDADE  
CIVIL

(Comunidade/Apostolado)
(Registo no formulário de Notificação)

(Se aplicável) (Se aplicável)

PREOCUPAÇÃO / ALEGAÇÃO  
RECEBIDA

COMUNICAR A
Sem demora

Opção directa se estiver 
uma exigência no seu 

país
OU

Se a alegação não 
estiver relacionada 
com o pessoal da 

comunidade/apostolado

PA
SS

O
  1

PA
SS

O
  2

PA
SS

O
  3

CONSELHEIRA 
CONGREGACIONAL
DE SALVAGUARDA EM
safeguarding@gssweb.org

Nome
Contacto

PESSOA FOCAL  
DE SALVAGUARDA
Unit Country

LÍDER DA  
UNIDADE

COMUNICAR A

COMUNICAR A

Sem demora

Sem demora
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CONGREGAÇÃO DE
NOSSA SENHORA DA 
CARIDADE DO BOM PASTOR

https://rgs.gssweb.org


