
 
 Contactos úteis  

Peterborough Children’s Services       Cambridgeshire Children’s Services  

01733 864180 e 01733 864170               0345 045 5203 

Fora de horas - Equipa do Serviço de Emergência  

01733 234724 
 

Equipa de Proteção de Menores da Polícia 101  
Se uma criança/adolescente estiver em perigo imediato, ligue 999 ou 
contacte a polícia local. 

 

Se precisar de apoio ou informação, ou se estiver preocupado com um a 
criança ou adolescente em relação a exploração sexual infantil, contacte a 
linha de apoio de adulto através do n.º 0808 800 5000. 

 

Peterborough Safeguarding Children Board  01733 863744 

Cambridgeshire Safeguarding Children Board 01480 373522 

www.peterboroughlscb.org.uk         www.cambslscb.org.uk 
 

  Para obter "Orientação sobre o que fazer se suspeitar que uma criança 
está a ser explorada sexualmente" do Departamento de Educação, 
consulte:  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/279511/step_by_step_guide.pdf 

 

Para obter orientação sobre a proteção de crianças e adolescentes de 
exploraçao sexual do governo de Sua Majestade britânica, consulte:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/278849/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Exploi
tation.pdf 

 

 

 

Para descarregar este folheto, visite: 
www.peterboroughlscb.org.uk  ou     

www.cambslscb.org.uk ou contacte 
Peterborough ou Cambridgeshire LSCB  

     

 

 

 

 

EXPLORAÇÃO SEXUAL       

           INFANTIL                                                                                                    
 

 
SINAIS DE AVISO PARA   

PROFISSIONAIS 
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Trabalha com adolescentes? 

 

 

  
 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

  
  
  

 

O que posso fazer como profissional? 
 
 

Como um profissional a trabalhar com adolescentes, pode ter oportunidades para identificar 
problemas no início, portanto, é importante familiarizar-se com os sinais que um adolescente está 
a ser explorado/a e a partilhar esta informação com os seus colegas ou profissionais em outras 
agências. 

 

 

  
 permanecer alerta para mudanças de comportamento ou quaisquer sinais físicos 

de abuso, e investigar isto melhor; 
 assegurar que sabe quem é a pessoa responsável pela proteção infantil no seu 

local de trabalho e que sabe quais são os procedimentos a seguir, se tiver 
preocupações sobre um/a adolescente; 

 pensar sobre maneiras que pode conseguir apoiar melhor e ajudar os 
adolescentes a partilhar informações, se estiverem preocupados consigo próprios 
ou com a situação de outro/a adolescente; 

 identificar oportunidades para educar os adolescentes e os seus pais sobre 
relacionamentos saudáveis e sobre a exploração sexual. 

  


