Contactos úteis
Peterborough Children’s Services

Cambridgeshire Children’s Services

01733 864180 e 01733 864170

0345 045 5203

Fora do Horário normal - Equipa do Serviço de Emergência
01733 234724
Equipa de Proteção a Menores da Polícia 101
Se uma criança/adolescente estiver em perigo imediato, ligue 999 ou
contacte a sua polícia local.

Se precisar de apoio ou informação, ou estiver preocupado com uma
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 um menor está
a ser explorado 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 do Governo Sua Majestade britânica sobre a
proteção de crianças e adolescentes de exploração sexual, consulte:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/278849/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Exploi
tation.pdf

EXPLORAÇÃO SEXUAL
INFANTIL
SINAIS DE AVISO PARA PAIS
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Para descarregar este folheto, visite:
www.peterboroughlscb.org.uk ou
www.cambslscb.org.uk ou contacte
Peterborough ou Cambridgeshire LSCB

Está preocupado/a com uma criança ou adolescente?

.





O que posso fazer como progenitor ou encarregado de educação?
Como progenitor ou encarregado de educação, é importante discutir com os menores as
diferenças entre os relacionamentos saudáveis e os relacionamentos insalubres para
ajudar a realçar os riscos potenciais para eles. Há também uma série de medidas
práticas que pode tomar para proteger os menores, tais como:







permanecer alerta para mudanças de comportamento ou quaisquer sinais físicos
de abuso, tais como hematomas;
estar ciente de presentes ou bens pessoais novos e inexplicáveis e a monitorizar
cuidadosamente todos os episódios de ficar fora até tarde ou não regressar a
casa;
exercer cuidado em torno de amigos mais velhos, que o seu filho/a possa ter, ou
relacionamentos com outros adolescentes onde aparenta haver um desequilíbrio
de poder;
assegurar que compreende os riscos associados com o seu filho/a estar on-line e
colocar as medidas no local para minimizar estes riscos .

Se um menor está em perigo imediato, ligue o 999 ou entre em contacto com a
polícia local.

