
  

 

 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Milhões de crianças de todo o mundo procuram ajuda em linhas de 

apoio, revela novo relatório 

 
Violência e abuso, relações familiares conturbadas, tensão na escola e bullying são 

as principais razões que levam crianças e jovens a procurar ajuda 
 

NOVA IORQUE/LISBOA, 20 de Novembro de 2013 – Dez anos de informação através do registo de chamadas  
telefónicas, emails e mensagens de texto e de chats, compiladas pela Child Helpline International (CHI), 

mostram que crianças e jovens em todo o mundo contactam linhas de apoio para obter ajuda  em situações de 
violência e abuso, relações com os seus pares, saúde mental e psicossocial e conflitos familiares. 
 
‘Vozes de Crianças e Jovens’ (The Voices of Children and Young People), um relatório apresentado para 

assinalar o 10º aniversário da CHI, uma rede internacional de linhas telefónicas de apoio às crianças com 173 
membros em 142 países, da qual a linha portuguesa SOS Criança faz parte, proporciona dados e análises 
retirados vários estudos regionais. 
 
“A CHI tem vindo a ajudar crianças a aprenderem a ter controlo das suas próprias vidas e a resolver os seus 
problemas da melhor forma que conseguirem,” disse Nenita La Rose, Directora Executiva da CHI. “Mas poucos 
de nós entendemos a escala dos desafios que as crianças enfrentam. O que estamos a divulgar hoje é uma 
espécie de barómetro social – um vislumbre elucidativo daquilo que realmente está a acontecer na vida das 
crianças e dos jovens.” 
 
O relatório refere  os problemas tradicionais que as crianças e jovens sempre enfrentaram, e também  os novos 
desafios com os quais se deparam resultantes das alterações dos  ambientes sociais. 
 
“A violência priva as crianças do seu bem-estar e expectativas de futuro. As linhas de apoio para crianças são 
um elo de ligação fundamental que lhes permite serem ouvidas e ajudadas,” afirma Martin Mogwanja, Director 
Executivo Adjunto da UNICEF, que apoia muitas destas linhas em vários países. “Esta ajuda está, literalmente, à 
distância de um telefonema, de um SMS ou de um email  – dando resposta à violência real, a ameaças reais e 
medos reais que as crianças sentem , em tempo real.” 
 
Mais de 4 milhões de crianças e jovens relataram à CHI algum tipo de violência, física, emocional ou abuso 
sexual, na última década. A violência e os abusos continuam a ser um problema sério em todas as regiões. 
 
“As crianças expostas a violência repetida, muitas vezes não sabem onde se devem dirigir ou a quem 
ligar para reportar o abuso e procurar apoio e assistência para superar do trauma que sofreram. Por esta 
razão, uma das prioridades do meu mandato é a promoção de mecanismos seguros e adaptados às 
crianças, para apoiar as vítimas,” disse Marta Santos Pais, Representante Especial do Secretário-Geral 
para a Violência contra as Crianças. “Este relatório extremamente importante é testemunho da confiança 
que as crianças depositam nas linhas de ajuda, e constitui uma referência sólida para apoiar os países 
nos seus esforços com vista à construção de um mundo onde não haja lugar para a violência conta as 
crianças.” 

 
As linhas de apoio às crianças receberam 1 milhão de contactos com pedidos de ajuda para lidar com 
problemas na escola. Juntamente com preocupações mais gerais, tais como problemas nos estudos e 
ansiedade relacionada com o desempenho escolar, as crianças e os adolescentes passam também por 
situações de violência e abusos cometidos pelos seus professores e colegas. O bullying é um problema global 

importante, indica o relatório.  
 
A Europa lidera o número de contactos (46%) feitos para as linhas de apoio, seguida da Ásia-Pacífico (31%), 
Américas e Caraíbas (7%) e o Médio Oriente e Norte de África (2%). A maioria das crianças que contactaram 
estas linhas de apoio tinha idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, tendo sido os contactos feitos, 
principalmente, por telefone. No entanto, as crianças estão a diversificar cada vez mais os meios de 
comunicação que utilizam, tais como os chats online, email e SMS. 

 
O relatório indica que as crianças estão dispostas a partilhar as suas preocupações e medos, desde que 
confiem num sistema ou mecanismo. Verificou-se um aumento constante de contactos com linhas de apoio nos 
últimos 10 anos, indicado que as crianças e jovens confiam nas mesmas para que estas lhes forneçam 



  

 

 

 

 
informação, apoio e cuidados. Em média, o número de contactos aumentou na ordem dos cinco pontos 
percentuais por ano e por linha. 
 

Os dados revelados no relatório incluem: 

 A CHI fez o seguimento de mais de 41 milhões das chamadas recebidas. 

 Mais de 4 milhões de crianças e jovens reportaram alguma forma de abuso e violência (física, 
emocional e sexual), o que representa mais de 1 em cada seis contactos feitos para as linhas de apoio. 

 Membros da família próxima ou alargada cometem 58 por cento dos abusos físicos reportados. 

 A maioria (60 por cento) dos casos de abuso e violência são reportados por raparigas. 

 Mais de 1.5 milhões de contactos foram feitos por crianças e jovens relatando problemas relacionados 
com a escola. 

 Mais de um quarto dos problemas relacionados com a escola deve-se ao bullying, que acontece 

maioritariamente nos recintos escolares. 

 Quase 4 milhões de contactos foram feitos por crianças e jovens com problemas familiares, incluindo 
relacionamentos entre pais e filhos, pais em conflito, divórcio, separação ou junção de novas famílias. 

 
# # # 

 
Acerca da Child Helpline International 
A Child Helpline International (CHI) é uma rede internacional de linhas telefónicas de apoio às crianças com 173 
membros em 142 países, da qual a linha portuguesa SOS Criança faz parte, que no total recebe mais de 14 milhões de 
contactos feitos por crianças e jovens que precisam de apoio e protecção. A CHI apoia a criação e reforço de linhas 
gratuitas de apoio a crianças em todo o mundo, e recorre aos dados recolhidos por essas linhas para sublinhar as 
lacunas existentes nos sistemas de protecção infantil e para defender os direitos das crianças. Mais informação em: 
http://www.childhelplineinternational.org 
 
Acerca do Gabinete da Representante Especial para a Violência contra as Crianças 
A Representante Especial para a Violência contra as Crianças, a jurista portuguesa Marta Santos Pais, é uma 
defensora global e independente da prevenção e eliminação de todas as formas de violência sobre crianças. Actua 
como elemento promotor de pontes e catalisador de acções em todas as regiões, sectores e cenários onde ocorre 
violência sobre as crianças. Mobiliza acção e apoio políticos para manter o momentum em torno desta agenda e gera 
uma preocupação renovada sobre os efeitos nefastos da violência sobre as crianças; a fim de promover a mudança 
comportamental e social e alcançar progressos efectivos. Mais informação em: http://srsg.violenceagainstchildren.org 
 
Acerca da UNICEF: 
A UNICEF promove os direitos e bem-estar de todas as crianças, em tudo o que fazemos. Juntamente com os nossos 
parceiros, trabalhamos em 190 países e territórios para traduzir este nosso compromisso em acções concretas, 
centrando especialmente os nossos esforços em chegar às crianças mais vulneráveis e marginalizadas, para o 
benefício de todas as crianças, em qualquer parte do mundo. Mais informação em: www.unicef.pt  
 
 
Para mais informação, é favor contactar: 
 
Vera Lança, UNCIEF Portugal 
Tel.: +351 21 317 75 00/14, Telm: 960 307 985 
vlanca@unicef.pt     
 
Carmen Serejo, UNICEF Portugal 
Tel.: +351 21 317 75 00/12 
cserejo@unicef.pt   
 
Miguel Caldeira, Office of the SRSG on Violence against Children, 
Tel: 1 212 824 6763, Mobile: 1 917 402 8971 
mcaldeira@unicef.org 
 
Ravi R. Prasad, Child Helpline International 
Tel: +31646051444 
ravi@childhelplineinternational.org 
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