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Declaração de Intenções 

Qualquer forma de abuso sexual, de poder e de consciência, ou de violência de gênero, constitui 
uma violação dos valores fundamentais da Igreja Católica, como afirmou o Papa Francisco em sua carta 
“Ao Povo de Deus” (agosto de 2018)1: 

“Nunca será pouco tudo o que for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que essas 

situações não só não aconteçam, mas que não encontrem espaços para serem ocultadas 

e perpetuadas. A dor das vítimas e das suas famílias é também a nossa dor, por isso é 

preciso reafirmar mais uma vez o nosso compromisso em garantir a protecção de menores 

e de adultos em situações de vulnerabilidade.” 

A Rede Mundial de Oração do Papa (que inclui o Movimento Eucarístico Jovem - MEJ) adere 
plenamente às palavras do Santo Padre. Em consequência, proíbe a seus dirigentes e colaboradores 
que se envolvam em abusos sexuais, de poder ou de consciência (visualizar “Definições”) com menores 
e adultos vulneráveis. 

Como se estabelece nos estatutos2 da obra pontifícia Rede Mundial de Oração do Papa (março de 2018), 
os Diretores e Coordenadores Nacionais são nomeados pelo Diretor Internacional para a missão pastoral 
e espiritual que a eles é confiado. Os demais gestores ou colaboradores dependem de cada sede 
nacional em plano jurídico e em relação à difusão de informação sobre a prevenção, a capacitação e os 
procedimentos relativos aos abusos. 

 

  

                                                
1 Carta do Santo Padre Francisco ao Povo de Deus: 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html 
2https://www.popesprayer.va/wp-content/uploads/2018/06/ESTATUTOS-DE-LA-RED-MUNDIAL-DE-ORACION-DEL-PAPA-
MAYO-2018-VATICANO.pdf 
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Introdução 
Este documento e os dois seguintes (Dimensão procedimental e Dimensão formativa) foram 

elaborados pela Rede Mundial de Oração do Papa (que inclui o Movimento Eucarístico Jovem) para 
responder ao convite do Papa Francisco de “oferecer propostas e iniciativas destinadas a melhorar as 
normas e procedimentos para a salvaguarda e a proteção de todos os menores e adultos vulneráveis” 
(2015)3. O Santo Padre destacou a importância deste tema em duas cartas fundamentais (ver anexos 1 
e 2 para cartas completas do Santo Padre), uma escrita em fevereiro de 2015 e a outra em agosto de 
2018.  

«“Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele” (1 Co 12, 26). Estas palavras de 

São Paulo ressoam com força no meu coração ao constatar mais uma vez o sofrimento vivido 

por muitos menores por causa de abusos sexuais, de poder e de consciência cometidos por 

um número notável de clérigos e pessoas consagradas. Um crime que gera profundas feridas 

de dor e impotência, em primeiro lugar nas vítimas, mas também em suas famílias e na inteira 

comunidade, tanto entre os crentes como entre os não-crentes. Olhando para o passado, nunca 

será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado. Olhando para 

o futuro, nunca será pouco tudo o que for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que essas 

situações não só não aconteçam, mas que não encontrem espaços para serem ocultadas e 

perpetuadas. A dor das vítimas e das suas famílias é também a nossa dor, por isso é preciso 

reafirmar mais uma vez o nosso compromisso em garantir a protecção de menores e de adultos 

em situações de vulnerabilidade» 

Papa Francisco (20 agosto 2018)4 
 

«Em Março do ano passado instituí a Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, 

anunciada já em Dezembro de 2013, com a finalidade de oferecer propostas e iniciativas 

destinadas a melhorar as normas e os procedimentos para a protecção de todos os menores e 

dos adultos vulneráveis. [...] Peço a vossa colaboração plena e atenta [...] através do 

intercâmbio recíproco de “práticas virtuosas” e de programas de educação, formação e instrução 

em relação à resposta a ser dada aos abusos sexuais.» 

Papa Francisco (2 fevereiro 2015)5 

                                                
3http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150202_lettera-pontificia-
commissione-tutela-minori.html 
4http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html 
5http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150202_lettera-pontificia-
commissione-tutela-minori.html 
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Em consequência, o Padre Geral Adolfo Nicolás não duvidou em responder a estas duas cartas com 
uma nova carta (maio de 2015) dirigida a toda a Companhia de Jesus, e o mesmo fez Arturo Sosa em 
agosto de 2018. A carta do Padre Geral Arturo Sosa está inclusa nos anexos e deve ser lida atentamente 
por todos aqueles a quem se dirigem os documentos (anexo 3). 
 
A partir deste momento, nos três documentos vamos nos referir ao Movimento Eucarístico Jovem, 
porque é a seção da Rede Mundial de Oração do Papa destinada aos menores de idade. No entanto, 
estes documentos se aplicam a todos que fazem parte da Rede Mundial de Oração do Papa, incluindo 
os adultos vulneráveis. 
 
É necessário destacar outro ponto. As relações entre os responsáveis, colaboradores e voluntários 
e os adultos e menores vulneráveis em sua maioria não são neutras, no entanto se caracterizam 
por um vínculo particular não apenas de proximidade e harmonia, mas também de autoridade e 
dependência. 

Portanto, os documentos presentes não têm a pretensão de fazer assepsia da relação e eliminar toda 
forma de aproximação, já que é de conhecimento que dimensões como o afeto e a aceitação, a 
compreensão e a empatia são essenciais em todos os processos formativos, pastorais e de 
acompanhamento. O que se pretende é o crescimento das práticas que valorizam a ajuda, evitando e 
detectando situações de maltrato, negligência e ambiguidade nas relações. 

Os conhecimentos técnicos, a evolução de experiências e os processos de melhora contínua ajudarão 
a avançar nesta direção e os documentos aqui apresentados serão ferramenta útil para a missão de 
proteção e cuidado dos mais frágeis, missão que deve ser prioritrária para todos.6 

  

                                                
6Este parágrafo está redigido conforme o material do seguinte documento: 
MANUAL SPC: Sistema de Proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Província Portuguesa da Companhia de 
Jesus, 2018; p. 18) 
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Estrutura da política 

A Política de Salvaguarda e Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis se desenvolve em três 
documentos: 

1. Política para a Salvaguarda e a Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis - Dimensão 
Preventiva: promoção de um programa para previnir o abuso de poder, consciência e o abuso 
sexual; 

2. Política para a Salvaguarda e a Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis - Dimensão 
Procedimental: práticas e formatos para tratar as suspeitas e denúncias; 

3. Política para a Salvaguarda e a Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis - Dimensão 
Formativa: formação sobre o tema para desenvolver hábitos de boas práticas. 

Estes documentos foram desenvolvidos para ser um ponto de referência para todos os grupos do 
Movimento Eucarístico Jovem que são formados por Menores e Adultos Vulneráveis, de maneira que se 
possa promover uma cultura de cuidado e de proteção. Estes documentos podem ser adaptados por 
cada Sede Nacional para a realidade local, e ser proposto a todos os colaboradores e voluntários  
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1. Fundamentos metodológicos 
O Movimento Eucarístico Jovem (MEJ) reconhece que a questão da proteção dos menores e 

adultos vulneráveis é um desafio mundial. Esta política proporciona normas mínimas e diretrizes 
sobre as melhores práticas que deveriam seguir os responsáveis, os colaboradores e os voluntários em 
cada país para garantir que os menores e adultos vulneráveis estejam protegidos em todas as atividades 
realizadas pelo MEJ e onde este esteja presente. 

Esta política deve aplicarse em conformidade com as leis nacionais do país em que atua. Todos os 
responsáveis, colaboradores e voluntários do MEJ deverão firmar, em um plano local em relação às 
sedes nacionais, o formulário de afiliação e conhecimento da “Política para a Salvaguarda e a Proteção 
de Menores e Adultos Vulneráveis” (Ver Anexos 4.A e 4.B) e submeter-se à Política. 

 

1.1 Destinatários 

Estes documentos se aplicam a todo o MEJ, assegurando assim uma norma comum de 
proteção e cuidado para as crianças e jovens (até 18 anos), e os adultos vulneráveis maiores de 18 
anos. Estes documentos devem ser conhecidos e respeitados por todas as pessoas do MEJ, em 
particular pelos responsáveis, colaboradores e voluntários e os que estão relacionados com este 
trabalho, incluindo parceiros associados, empreiteiros e consultores.  

Os "visitantes" ocasionais dos grupos de MEJ não devem assinar o formulário proposto pela Sede 
Nacional, mas sempre devem ser acompanhados quando entram em contato com os menores e adultos 
vulneráveis. 

Estes documentos, à disposição das Sedes Nacionais do MEJ, devem ser adaptados a cada realidade 
e inspirar os documentos locais que se aconselha serem divulgados por meio de diversas mídias 
(folhetos, meios digitais, etc). Estes documentos também devem ser conhecidos pelos menores, seus 
pais ou responsáveis legais e por toda pessoa que participe em atividades educativas e pastorais. 
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1.2 Considerações relacionadas ao trabalho preventivo com Menores e 
Adultos Vulneráveis7 

A aplicação de uma política preventiva dirigida aos Menores e Adultos Vulneráveis deve ser 
acompanhada da reflexão e da internalização das considerações que se enumeram abaixo: 

▪ Falar de abuso de poder, de consciência ou de sexualidade em nossa sociedade não é uma 
tarefa fácil e é possível que surjam resistências ou perguntas. 

▪ Sempre haverá aspectos controversos que surgirão em relação ao tratamento da proteção de 
menores e os potenciais abusos, associados a diferenças educativas e de valores. 

▪ A clareza dos temas a tratar é um elemento chave, já que a sexualidade em nossa sociedade 
está saturada de mensagens dúbias e mal-entendidos que contribuem para a ignorância e para 
a durabilidade do problema. 

▪ Para o trabalho dos adultos, sempre é bom apresentar o tema de uma maneira transparente. 
Um ponto de partida é informar que o abuso de menores e adultos vulneráveis é um tema que 
deveria preocupar a todos como membros da sociedade, e que não é exclusivo de um grupo 
em particular. 

▪ Não é conveniente que as crianças falem de abuso sexual infantil sem antes ter abordado a 
questão da sexualidade na medida certa. O fato de que o primeiro contato com a esfera de 
desenvolvimento sexual de uma criança seja a partir de experiências de abuso poderia levar a 
uma má compreensão da sexualidade, contribuindo com a geração parcial de um 
desenvolvimento sexual. Por consequência, é aconselhável dar prioridade a algumas 
experiências educativas de desenvolvimento sexual antes de propor qualquer urgência 
preventiva que se ocupe diretamente do abuso sexual de crianças. 

  

                                                
7Este parágrafo foi redigido a partir do material do documento: 
Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil (Corporación ONG Paicabí Gobierno Regional Quinta Región Servicio 
Nacional de Menores Quinta Región, 2002; par. “2.2. Respecto a la Decisión Temática de la Estrategia Preventiva”) 



13 
 

1.3 Definições8 
 
Menor 

O MEJ adota a definição de “criança” reconhecida internacionalmente na Convenção pelos Direitos das 
Crianças da UNICEF (1989)9: "entende-se por criança qualquer ser humano menor de 18 anos de idade, 

salvo quando, nos termos da lei que lhe seja aplicável, a criança atingir a maioridade mais cedo”. Entre 
os menores do MEJ estão inclusos os jovens menores de 18 anos.  
 
Adulto Vulnerável 

Por esta definição entendemos todas as pessoas que fazem parte do MEJ de dezoito anos ou mais, que 
se encontram “em estado de enfermidade, deficiência física ou psíquica, ou de privação da liberdade 

pessoal que de fato, mesmo ocasionalmente, limite a sua capacidade de entender ou querer ou, em todo 

o caso, de resistir à ofensa”.10 
 
Abuso de Menores e Adultos Vulneráveis 

Por violência e abuso de menores (ou de adultos vulneráveis) se entende “todas as formas de violência 

física ou mental, ofensas ou abusos, negligência ou tratamento displicente, maus-tratos ou exploração, 

inclusive abuso sexual” (Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 1989)11. 

A Organização Mundial da Saúde oferece uma definição de violência ou abuso contra a criança, 
identificando como “o uso intencional da força ou de poder físico, em ameaça ou real, sobre as crianças 

(ou adultos vulneráveis) por parte de indivíduo ou grupo, que tem ou pode ter consequências prejudiciais, 

potenciais ou reais, para a saúde, a vida, o desenvolvimento ou a dignidade das crianças (ou adultos 

vulneráveis).”  (“Informe Mundial sobre a violência e a saúde”, 2002)12. 
 
 
 
 

                                                
8Parte deste parágrafo foi redigido a partir do material do documento: 
JRS Child Safeguarding Policy (Jesuit Refugee Service, 2017) 
9Unicef (1989), Convention on the Rights of the Child – CRC (art. 1) 
10http://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-
lux-mundi.html 
11Unicef (1989), Convention on the Rights of the Child – CRC (art. 19) 
12World Health Organization (2002), World report on violence and health 
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Exploração 

O uso de posição de poder, autoridade ou confiança para benefício próprio sobre os menores vulneráveis 
e os adultos vulneráveis com coação, ameaças, força, incitação ou outros métodos similares, com ou 
sem promessas de assistência a eles, suas famílias ou cuidadores. 
 
Salvaguarda dos Menores e Adultos Vulneráveis 

Medida adotada pelo MEJ para garantir que os menores (e os adultos vulneráveis) com quem o 
Movimento entre em contato não sejam objeto de abuso físico, sexual, emocional ou verbal deliberado 
e intencional, ou de exploração ou negligência por parte dos responsáveis, os colaboradores e os 
voluntários do MEJ. Este fato supõe uma avaliação adequada dos riscos a nível do Movimento e a 
aplicação de medidas preventivas sistemáticas para reduzir o risco de danos às crianças e aos adultos 
vulneráveis. 
 
Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis 

Procedimentos estabelecidos para responder a todas as alegações e/ou suspeitas de abuso de 
menores. A proteção e a segurança dos menores e dos adultos vulneráveis é a principal preocupação. 
Os centros nacionais ou regionais do MEJ se comprometem a tomar as medidas necessárias para 
garantir que os menores e adultos vulneráveis recebam o mais alto nível de atenção disponível. 
 
Colaboradores 

Pessoas que servem à missão da Rede Mundial de Oração do Papa (que inclui o MEJ) a nível local, 
nacional ou internacional (Diretores e Coordenadores Nacionais, responsáveis, voluntários e 
consultores), assim como qualquer outra pessoa que na Rede Mundial de Oração do Papa (e no MEJ) 
se considere legalmente empregada pelas sedes nacionais ou internacionais. Deve-se lembrar que cada 
sede nacional tem sua própria estrutura jurídica independente da sede internacional. A Rede de Oração 
do Papa não é um órgão ou uma organização, mas uma coordenação de associações e grupos. 
 
Abuso físico 

O abuso físico é a consequência de qualquer ação não intencional, isolada ou repetida dos cuidadores 
ou outras pessoas que causa (ou pode causar) dano físico. Pode implicar um castigo físico, o uso de 
força prejudicial contra a pessoa, e também permitir ou causar um risco substancial de dano significativo. 
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Abuso psicológico 

O abuso psicológico decorre da privação de um entorno seguro e bem estar emocional que é 
indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o comportamento equilibrado do Adulto ou 
Menor Vulnerável. Inclui diversas situações, desde precariedade dos cuidados ou afetos adequados 
para a idade e condição pessoal, até a completa rejeição emocional, passando pela desvalorização 
contínua da vítima, com frequentes repercussões negativas em nível de conduta, psicológico e 
emocional. 
 

Abuso sexual 

O abuso sexual é o uso que um agressor (pai, parente, cuidador, colega, estranho, etc.) faz de um Menor 
ou Adulto Vulnerável para satisfazer os seus próprios desejos sexuais ou os desejos sexuais de outros, 
estando numa posição de poder ou autoridade. 
Nota: O consentimento dado por um menor não é de maneira alguma justificativa. 

 
Exploração sexual 

Indica o abuso de uma terceira pessoa contra uma criança ou adulto vulnerável mediante uso de sua 
posição de poder ou relação de confiança para obter benefícios sexuais. O Menor e o Adulto Vulnerável 
podem sentir-se impotentes ou sentir que não têm outra opção que aceitar. Também se refere à captação 
de menores para fins lucrativos. 
Nota: O consentimento dado por um menor não é de maneira alguma justificativa. 

 
Negligência 

A negligência é a incapacidade de proporcionar à criança ou adulto vulnerável as necessidades básicas 
de segurança, higiene, nutrição, afeto, educação ou saúde, necessárias para o pleno desenvolvimento 
de seu potencial e para o exercício de seus direitos. Em geral, o descuido é contínuo e duradouro e se 
deve à incapacidade dos pais ou responsáveis em satisfazer essas necessidades. 
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2. Promoção de uma cultura de proteção e cuidado 
Todos os colaboradores do MEJ são responsáveis por manter uma conduta profissional com os 

menores e adultos vulneráveis. Isto implica estabelecer e manter limites humanos e profissionais claros 
que sirvam para proteger a todos de mal-entendidos ou danos de relações humanas e profissionais 
negativas. 

O abuso de um Menor e/ou um Adulto Vulnerável são prejudiciais e costumam ter consequências a longo 
prazo, especialmente para o menor ou a pessoa vulnerável. Também afetam à comunidade mais ampla 
de pessoas que são conscientes do abuso e reduzem a integridade da contribuição do MEJ para a 
missão da Igreja. 

Os colaboradores do MEJ também podem não manter uma conduta profissional, agindo mais além das 
responsabilidades de sua função e experiência. Os menores e adultos vulneráveis que apresentam 
problemas pessoais importantes devem ser enviados a uma pessoa com conhecimentos especializados, 
por exemplo, um conselheiro escolar, um psicólogo e/ou coordenador pastoral. 

A equipe do MEJ não deve, sob nenhuma circunstância, ter uma relação íntima, demasiado familiar ou 
sexual com um Menor ou Adulto Vulnerável. A conduta sexual indevida inclui todas as formas de 
atividade e aproximação sexual, incluindo os beijos (Ver 1.3 Definições). 

 

2.1 Ações Preventivas13 

As Instituições que trabalham com Menores e Adultos Vulneráveis podem frequentemente 
assumir um papel privilegiado em sua proteção e cuidado, já que muitos Menores e Adultos Vulneráveis 
são atendidos regularmente, durante várias horas ao dia e/ou por um período de vários anos. Os 
funcionários destas Instituições estão em uma posição privilegiada para observar e detectar qualquer 
comportamento ou atitude que possa indicar situações perigosas. Em especial, o MEJ deve 
desempenhar um papel ativo no desenvolvimento de ações preventivas, com um impacto positivo na 
prevenção de situações de maltrato. A seguir, apresentamos uma lista dos diferentes tipos de 

                                                
13Este parágrafo foi redigido a partir de material do documento: 
MANUAL SPC: Sistema de Proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Provincia Portuguesa da Companhia de 
Jesus, 2018; p. 38) 
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intervenção que podem acontecer dentro dos grupos de MEJ. Estas intervenções podem ser de 
prevenção primária, secundária ou terciária, dependendo do tipo de risco que apresentem. 

a) Prevenção Primária: ações dirigidas a todos os Menores e Adultos Vulneráveis e sua família, 
sem distinção, com o fim de promover seu bem-estar e prevenir os episódios de risco. Exemplos 
de intervenções de prevenção primária podem ser:  

▪ Programas para promover a “inteligência emocional”; 
▪ Programas para prevenir a agressão e a violência dos companheiros; 
▪ Programas de educação para a saúde; 
▪ Programas para o desenvolvimento de habilidades parentais; 
▪ Programas de resolução de conflitos. 

 
b) Prevenção Secundária: Aumentar a prevenção entre os Menores e os Adultos Vulneráveis que 

apresentam fatores de risco através de:  
▪ Ações para atenuar ou compensar a vulnerabilidade dos menores e adultos vulneráveis 

em situações de risco; 
▪ Assessoria e capacitação para as famílias/responsáveis de menores e adultos 

vulneráveis, mostrando os fatores de risco, proporcionando informação e 
conscientizando sobre boas práticas. 
 

c) Prevenção Terciária: ações dirigidas a Menores e Adultos Vulneráveis afetados por qualquer 
tipo de maltrato ou outras situações danosas, com o fim de protegê-los. Seu objetivo é, na 
medida do possível, reduzir o impacto do episódio experienciado, evitando que se repita e/ou 
se prolongue, e as consequências negativas para o Menor ou o Adulto Vulnerável. Exemplos de 
intervenção são: 

▪ Apoio psicológico às vítimas de abuso ou maus tratos; 
▪ Programas de apoio às vítimas de abuso e programas de vigilância de agressores; 
▪ Integração dos jovens que abandonam a escola em formas alternativas de estudo. 

Se uma sede nacional do MEJ deseja realizar uma das intervenções mencionadas, pode solicitar o apoio 
de instituições especializadas em salvaguarda e proteção de menores, e outros órgãos cívicos e/ou 
eclesiásticos. 
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2.2 A Regra dos Dois Adultos14 

A prática geral de segurança em toda atividade recomenda a aplicação da Regra dos Dois 

Adultos, que serve para manter a salvo os menores e os adultos vulneráveis, assim como aos adultos 
que os ajudam. Sempre que seja possível, não menos que dois adultos devem estar presentes a todo 
momento durante qualquer atividade ou evento que envolva os menores e os adultos vulneráveis. 

A adesão a esta regra: 

▪ Reduz drasticamente o risco de abuso, já que qualquer possível abusador perderá o interesse 
se está constantemente sob o controle de outro adulto;  

▪ Protege os adultos de falsas acusações; 
▪ Reduz a possibilidade de uma demanda por negligência; 
▪ Incentiva a participação dos voluntários, pois os possíveis voluntários terão menos medo das 

falsas acusações; 
▪ Envia uma mensagem clara de que as crianças e adultos vulneráveis são importantes e 

valorizados. 
 

2.3 Boas práticas15 

Promover as boas práticas e evitar as negativas entre os colaboradores do MEJ e fazer mais 
transparente o serviço oferecido aos menores e adultos vulneráveis. A seguir, é apresentada uma 
série de comportamentos que devem ser observados como um complemento às outras regras e políticas 
de cada sede nacional. 
 
Conduta a se seguir e promover com os menores e adultos vulneráveis: 

▪ A todo momento proporcionar, através do próprio comportamento, um exemplo de boa conduta; 
▪ Respeitar os limites pessoais de cada um; 
▪ Promover relações saudáveis, inclusivas e que contribuam para a comunidade; 

                                                
14Este parágrafo foi redigido a partir de material do documento: 
Policy for Safeguarding Children and Vulnerable Adults (Australian Province of the Society of Jesus, 2015; p. 10) 
15Este parágrafo foi redigido a partir de material do documento: 
MANUAL SPC: Sistema de Proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Provincia Portuguesa da Companhia de 
Jesus, 2018; pp. 49-51) 
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▪ Ajudar as crianças a desenvolver consciência e compreensão de seus próprios direitos e os dos 
demais; 

▪ Proporcionar às crianças informação sobre como, onde e a quem podem pedir ajuda se tiverem 
problemas graves; 

▪ Denunciar o comportamento abusivo ou potencialmente abusivo; 
▪ Promover o desenvolvimento de uma cultura onde os menores e adultos vulneráveis possam 

falar abertamente sobre as interações com adultos ou outras pesssoas. 
 
Comportamento proibido com Menores e Adultos Vulneráveis: 

▪ Usar, promover ou permitir o uso de linguagem ou conversas sexualizadas, agressivas, 
humilhantes, ofensivas e/ou discriminatórias; 

▪ Usar, promover ou permitir gestos e comportamentos sexuais, agressivos, ofensivos e/ou 
discriminatórios; 

▪ Ter relações preferenciais e fazer gestos ambíguos, exclusivos e/ou dominantes; 
▪ Manter conversas e promover a visualização de conteúdos inapropriados (por exemplo, sexuais, 

violentos, ofensivos ou discriminatórios), com pessoas ou através das tecnologias da informação 
e comunicação (por exemplo, computadores, tablets, smartphones); 

▪ Qualquer tipo de contato físico inapropriado (incluindo qualquer forma de contato/relação 
sexual); 

▪ Consumir, promover ou permitir o uso de substâncias, condutas ou comportamentos ilegais ou 
perigosos; 

▪ Participação de menores e adultos vulneráveis em reuniões ou atividades que não estejam 
explicitamente relacionadas ao MEJ (por exemplo, atividades com menores e adultos 
vulneráveis fora do MEJ, não autorizadas/conhecidas, mas que possam parecer aos menores e 
adultos vulneráveis ou a seus familiares/tutores legais); 

▪ Ter vínculos emocionais ou profissionais não autorizados com menores e adultos vulneráveis 
fora da estrutura institucional. Os colaboradores do MEJ que tenham relações com menores e 
adultos vulneráveis fora da estrutura institucional devem atuar de maneira responsável e de 
acordo com a orientação proporcionada neste documento. 
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2.4 O mapa de riscos16 
Pede-se a todos os grupos de MEJ e à sede nacional que trabalhem com menores e adultos 

vulneráveis que construam um Mapa de Riscos (ver Anexo 5). Esta seção terá como objetivo 
proporcionar a metodologia para esta tarefa. 
O Mapa de Riscos tem por objetivo identificar e responder aos diversos riscos de maltrato identificados. 
O mapa é um documento interno de cada sede nacional e deve ser objeto de atualizações periódicas de 
forma incremental (isto é, sem eliminar os riscos identificados em revisões anteriores). 
Há diferentes maneiras de construir o Mapa de Riscos, o importante é que, no momento da elaboração, 
se identifique e reduza/elimine as situações de risco mais prováveis e/ou graves com as medidas 
correspondentes. 

2.5 Normas para a utilização de imagens e tecnologia da informação e 
comunicação17 

Os colaboradores do MEJ que trabalham com Menores e Adultos Vulneráveis nunca devem tirar 
fotos ou fazer vídeos inapropriados deles. Todos os arquivos e fotografias de comunicação devem ser 
relevantes para a missão da sede ou grupos de MEJ e não para uso pessoal.  
Na medida do possível, não se deve utilizar equipe de fotógrafos e/ou filmagem sem o consentimento 
dos Menores e Adultos Vulneráveis e/ou seus pais ou responsáveis. Se não for possível obter esse 
consentimento devido às circunstâncias, deve-se fornecer no mínimo uma explicação geral às famílias 
ou responsáveis do porquê se está tirando foto ou filmando. 
Toda a informação proporcionada pelos meios de comunicação, incluindo fotos e vídeos, deve respeitar 
a dignidade dos menores e adultos vulneráveis. 
Os colaboradores do MEJ nunca usarão telefones celulares, e-mail ou internet para capturar, acessar 
ou transmitir imagens inapropriadas e/ou indecentes de Menores e Adultos Vulneráveis.  

                                                
16Este parágrafo foi redigido a partir de material do documento: 
MANUAL SPC: Sistema de Proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Província Portuguesa da Companhia de 
Jesus, 2018; pp. 45-46) 
17Este parágrafo foi redigido a partir de material do documento: 
JRS Child Safeguarding Policy (Jesuit Refugee Service, 2017) 



21 
 

3. Código de Conduta 
A grande maioria das pessoas que desejam trabalhar com menores e adultos vulneráveis estão 

muito motivadas, mas além da motivação, é necessário avaliar as diferentes intenções pessoais e as 
atitudes que se propõe para esse tipo de função. 

As boas práticas de recrutamento e seleção ajudarão a distinguir os que são aptos dos que não são, 
aumentando assim as possibilidades de encontrar a melhor pessoa para o posto em questão. 

Por isso é essencial, no desenvolvimento de uma cultura de proteção enraizada e confiável, fazer todo 
o possível para evitar que aqueles que apresentam risco para os menores e adultos vulneráveis entrem 
para trabalhar ou colaborar no MEJ. Isto implica processos de seleção rigorosos, seguidos de processos 
de formação para os que são aceitos. 

3.1 Seleção e formação dos colaboradores do MEJ 

O representante de cada sede nacional do MEJ é responsável pelo respeito pelas práticas de 
seleção e formação dos colaboradores. É essencial que todos os colaboradores do MEJ recebam e 
estejam familiarizados com a “Política para a Salvaguarda e a Proteção de Menores e Adultos 
Vulneráveis” e a cumpram. 

O compromisso do MEJ com a proteção e cuidado dos Menores e Adultos Vulneráveis deve se refletir 
no recrutamento e na contratação de novos colaboradores.  

3.2 Práticas de recrutamento e seleção no MEJ18 

Ao recrutar novos colaboradores, o MEJ assegurará práticas seguras seguindo os seguintes 
passos recomendados: 

▪ Reafirmar o compromisso do MEJ de proteger os menores e adultos vulneráveis nos 
documentos sobre oportunidades de emprego e voluntariado que sejam divulgados; 

▪ Ter uma descrição de tarefas para cada uma das funções para as quais se busca colaboradores; 

                                                
18Este parágrafo foi redigido a partir de material do documento: 
MANUAL SPC: Sistema de Proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Província Portuguesa da Companhia de 
Jesus, 2018; p. 55) 
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▪ Assegurar que a pessoa receba e leia a “Política de Salvaguarda e a Proteção dos Menores e 
Adultos Vulneráveis” e assine uma cláusula em seu contrato na qual se compromete a seguir 
esta Política;  

▪ Fazer as perguntas adequadas durante as entrevistas. Em especial, perguntar sobre a 
experiência prévia de contato com Menores e Adultos Vulneráveis e os sistemas de proteção e 
disciplina, e pedir a opinião sobre a proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis; 

▪ Realizar verificações das referências com os empregadores anteriores; 
▪ (Recomendado) Obter um certificado de antecedentes criminais para assegurar que a pessoa 

possa trabalhar com menores e adultos vulneráveis; 
▪ Completar o processo de contratação da nova pessoa e proporcionar a ela um desenvolvimento 

profissional e educativo contínuo e adequado; 
▪ Introduzir os dados dos empregados e voluntários em um registro; 
▪ Supervisionar e avaliar como se relacionam os novos colaboradores com os menores e adultos 

vulneráveis. 
 

3.3 Presença casual no lugar19 
Não é possível que todos os visitantes das atividades do MEJ sejam informados sobre estes 

documentos de proteção de menores. Por esta razão não se permite o contato não acompanhado com 
menores e adultos vulneráveis de visitantes pontuais, e em todo momento alguém do MEJ deve ser 
responsável desta vigilância.

                                                
19Este parágrafo foi redigido a partir de material do documento: 
MANUAL SPC: Sistema de Proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Província Portuguesa da Companhia de 
Jesus, 2018; p. 55) 



 

23 
 

Anexos 

Anexo 1 
 

 

Em Março do ano passado instituí a Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, 

anunciada já em Dezembro de 2013, com a finalidade de oferecer propostas e 

iniciativas destinadas a melhorar as normas e os procedimentos para a protecção de 

todos os menores e dos adultos vulneráveis, e chamei a fazer parte dela 

personalidades altamente qualificadas e conhecidas pelo seu compromisso neste 

âmbito. 

Em Julho seguinte, o encontro com algumas vítimas de abusos sexuais por parte de 

sacerdotes proporcionou-me a ocasião de ser testemunha directa e comovida da 

intensidade dos seus sofrimentos e da firmeza da sua fé. Isto confirmou ulteriormente 

em mim a convicção de que é necessário continuar a fazer tudo o que for possível 

para desenraizar da Igreja a chaga dos abusos sexuais contra menores e abrir um 

caminho de reconciliação e de cura a favor de quantos foram abusados. 

Por estes motivos, no passado mês de Dezembro incluí na Comissão alguns 

membros novos, em representação das Igrejas particulares de todo o mundo. E daqui 

a poucos dias, todos os membros se encontrarão em Roma pela primeira vez. 
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Neste contexto, considero que a Comissão poderá ser um instrumento novo, válido e 

eficaz para me ajudar a animar e promover o compromisso da Igreja inteira — nos 

vários níveis: Conferências Episcopais, Dioceses, Institutos de vida consagrada e 

Sociedades de vida apostólica, etc. — a pôr em prática as acções necessárias para 

garantir a protecção dos menores e dos adultos vulneráveis e dar respostas de justiça 

e de misericórdia. 

As famílias devem saber que a Igreja não poupa esforços para tutelar os seus filhos 

e têm o direito de se dirigir a ela com plena confiança, porque é uma casa segura. Por 

conseguinte, não poderá ser concedida prioridade a outro tipo de considerações, seja 

qual for a sua natureza, como por exemplo o desejo de evitar o escândalo, pois não 

há lugar algum no ministério para aqueles que abusam de menores. 

De igual modo é preciso vigiar com atenção para que se dê plena concretização 

à Carta circular emanada pela Congregação para a Doutrina da Fé, a 3 de Maio de 

2011, a fim de ajudar as Conferências Episcopais a preparar linhas-guia para o 

tratamento dos casos de abuso sexual contra menores por parte de clérigos. É 

importante que as Conferências Episcopais disponham de um instrumento para a 

revisão periódica das normas e para a verificação do seu cumprimento. 

Ao Bispo diocesano e aos superiores maiores compete a tarefa de verificar que nas 

paróquias e nas outras instituições da Igreja seja garantida a segurança dos menores 

e dos adultos vulneráveis. Como expressão do dever da Igreja de manifestar a 

compaixão de Jesus em relação àqueles que sofreram abusos sexuais e às suas 

famílias, as Dioceses e os Institutos de vida consagrada e as Sociedades de vida 

apostólica são exortados a encontrar programas de assistência pastoral, que poderão 

beneficiar da contribuição de serviços psicológicos e espirituais. Os Pastores e os 

responsáveis das comunidades religiosas estejam disponíveis para o encontro com 

as vítimas e os seus entes queridos: trata-se de ocasiões preciosas para ouvir e para 

pedir perdão a quantos sofreram muito. 

Por todos estes motivos, peço a vossa colaboração plena e atenta com a Comissão 

para a Tutela dos Menores. O trabalho que lhes confiei inclui a assistência a vós e às 

vossas Conferências, através do intercâmbio recíproco de «práticas virtuosas» e de 
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programas de educação, formação e instrução em relação à resposta a ser dada aos 

abusos sexuais. 

O Senhor Jesus infunda em cada um de nós, ministros da Igreja, o amor e a 

predilecção pelos pequeninos que caracterizaram a sua presença entre os homens e 

que se traduzem numa especial responsabilidade pelo bem dos menores e dos 

adultos vulneráveis. Ajude-nos Maria Santíssima, Mãe da ternura e da misericórdia, 

a cumprir com generosidade e rigor o dever de reconhecer humildemente e de reparar 

às injustiças do passado e a ser sempre fiéis à tarefa de proteger os predilectos de 

Jesus. 

Vaticano, 2 de de Fevereiro de 2015 

Festa da Apresentação do Senhor 

Francisco 
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Anexo 2 
 

 

«Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele» (1 Co 12, 26). Estas 

palavras de São Paulo ressoam com força no meu coração ao constatar mais uma 

vez o sofrimento vivido por muitos menores por causa de abusos sexuais, de poder e 

de consciência cometidos por um número notável de clérigos e pessoas consagradas. 

Um crime que gera profundas feridas de dor e impotência, em primeiro lugar nas 

vítimas, mas também em suas famílias e na inteira comunidade, tanto entre os crentes 

como entre os não-crentes. Olhando para o passado, nunca será suficiente o que se 

faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado. Olhando para o futuro, 

nunca será pouco tudo o que for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que 

essas situações não só não aconteçam, mas que não encontrem espaços para serem 

ocultadas e perpetuadas. A dor das vítimas e das suas famílias é também a nossa 

dor, por isso é preciso reafirmar mais uma vez o nosso compromisso em garantir a 

protecção de menores e de adultos em situações de vulnerabilidade. 

1. Um membro sofre? 

Nestes últimos dias, um relatório foi divulgado detalhando aquilo que vivenciaram pelo 

menos 1.000 sobreviventes, vítimas de abuso sexual, de poder e de consciência, nas 

mãos de sacerdotes por aproximadamente setenta anos. Embora seja possível dizer 

que a maioria dos casos corresponde ao passado, contudo, ao longo do tempo, 

conhecemos a dor de muitas das vítimas e constamos que as feridas nunca 
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desaparecem e nos obrigam a condenar veementemente essas atrocidades, bem 

como unir esforços para erradicar essa cultura da morte; as feridas “nunca 

prescrevem”. A dor dessas vítimas é um gemido que clama ao céu, que alcança a 

alma e que, por muito tempo, foi ignorado, emudecido ou silenciado. Mas seu grito foi 

mais forte do que todas as medidas que tentaram silenciá-lo ou, inclusive, que 

procuraram resolvê-lo com decisões que aumentaram a gravidade caindo na 

cumplicidade. Clamor que o Senhor ouviu, demonstrando, mais uma vez, de que lado 

Ele quer estar. O cântico de Maria não se equivoca e continua a se sussurrar ao longo 

da história, porque o Senhor se lembra da promessa que fez a nossos pais: 

«dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os 

humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias» (Lc 1, 

51-53), e sentimos vergonha quando percebemos que o nosso estilo de vida 

contradisse e contradiz aquilo que proclamamos com a nossa voz. 

Com vergonha e arrependimento, como comunidade eclesial, assumimos que não 

soubemos estar onde deveríamos estar, que não agimos a tempo para reconhecer a 

dimensão e a gravidade do dano que estava sendo causado em tantas vidas. Nós 

negligenciamos e abandonamos os pequenos. Faço minhas as palavras do então 

Cardeal Ratzinger quando, na Via Sacra escrita para a Sexta-feira Santa de 2005, 

uniu-se ao grito de dor de tantas vítimas, afirmando com força: «Quanta sujeira há na 

Igreja, e precisamente entre aqueles que, no sacerdócio, deveriam pertencer 

completamente a Ele! Quanta soberba, quanta autossuficiência!... A traição dos 

discípulos, a recepção indigna do seu Corpo e do seu Sangue é certamente o maior 

sofrimento do Redentor, o que Lhe trespassa o coração. Nada mais podemos fazer 

que dirigir-Lhe, do mais fundo da alma, este grito: Kyrie, eleison – Senhor, salvai-nos 

(cf. Mt 8, 25)» (Nona Estação).  

2. Todos os outros membros sofrem com ele. 

A dimensão e a gravidade dos acontecimentos obrigam a assumir esse facto de 

maneira global e comunitária. Embora seja importante e necessário em qualquer 

caminho de conversão tomar conhecimento do que aconteceu, isso, em si, não basta. 

Hoje, como Povo de Deus, somos desafiados a assumir a dor de nossos irmãos 

feridos na sua carne e no seu espírito. Se no passado a omissão pôde tornar-se uma 

forma de resposta, hoje queremos que seja a solidariedade, entendida no seu sentido 
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mais profundo e desafiador, a tornar-se o nosso modo de fazer a história do presente 

e do futuro, num âmbito onde os conflitos, tensões e, especialmente, as vítimas de 

todo o tipo de abuso possam encontrar uma mão estendida que as proteja e resgate 

da sua dor (cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 228). Essa solidariedade exige que, por 

nossa vez, denunciemos tudo o que possa comprometer a integridade de qualquer 

pessoa. Uma solidariedade que exige a luta contra todas as formas de corrupção, 

especialmente a espiritual «porque trata-se duma cegueira cómoda e autossuficiente, 

em que tudo acaba por parecer lícito: o engano, a calúnia, o egoísmo e muitas formas 

subtis de autorreferencialidade, já que “também Satanás se disfarça em anjo de luz” 

(2 Cor 11, 14)» (Exort. ap. Gaudete et exultate, 165). O chamado de Paulo para sofrer 

com quem sofre é o melhor antídoto contra qualquer tentativa de continuar 

reproduzindo entre nós as palavras de Caim: «Sou, porventura, o guardião do meu 

irmão?» (Gn 4, 9). 

Reconheço o esforço e o trabalho que são feitos em diferentes partes do mundo para 

garantir e gerar as mediações necessárias que proporcionem segurança e protejam 

a integridade de crianças e de adultos em situação de vulnerabilidade, bem como a 

implementação da “tolerância zero” e de modos de prestar contas por parte de todos 

aqueles que realizem ou acobertem esses crimes. Tardamos em aplicar essas 

medidas e sanções tão necessárias, mas confio que elas ajudarão a garantir uma 

maior cultura do cuidado no presente e no futuro. 

Juntamente com esses esforços, é necessário que cada batizado se sinta envolvido 

na transformação eclesial e social de que tanto necessitamos. Tal transformação 

exige conversão pessoal e comunitária, e nos leva dirigir os olhos na mesma direção 

do olhar do Senhor. São João Paulo II assim o dizia: «se verdadeiramente partimos 

da contemplação de Cristo, devemos saber vê-Lo sobretudo no rosto daqueles com 

quem Ele mesmo Se quis identificar» (Carta ap. Novo millennio ineunte, 49). Aprender 

a olhar para onde o Senhor olha, estar onde o Senhor quer que estejamos, converter 

o coração na Sua presença. Para isso nos ajudarão a oração e a penitência. Convido 

todo o Povo Santo fiel de Deus ao exercício penitencial da oração e do jejum, 

seguindo o mandato do Senhor [1], que desperte a nossa consciência, a nossa 

solidariedade e o compromisso com uma cultura do cuidado e o “nunca mais” a 

qualquer tipo e forma de abuso. 
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É impossível imaginar uma conversão do agir eclesial sem a participação activa de 

todos os membros do Povo de Deus. Além disso, toda vez que tentamos suplantar, 

silenciar, ignorar, reduzir em pequenas elites o povo de Deus, construímos 

comunidades, planos, ênfases teológicas, espiritualidades e estruturas sem raízes, 

sem memória, sem rostos, sem corpos, enfim, sem vidas [2]. Isto se manifesta 

claramente num modo anômalo de entender a autoridade na Igreja - tão comum em 

muitas comunidades onde ocorreram as condutas de abuso sexual, de poder e de 

consciência - como é o clericalismo, aquela «atitude que não só anula a personalidade 

dos cristãos, mas tende também a diminuir e a subestimar a graça batismal que o 

Espírito Santo pôs no coração do nosso povo»[3]. O clericalismo, favorecido tanto 

pelos próprios sacerdotes como pelos leigos, gera uma ruptura no corpo eclesial que 

beneficia e ajuda a perpetuar muitos dos males que denunciamos hoje. Dizer não ao 

abuso, é dizer energicamente não a qualquer forma de clericalismo. 

É sempre bom lembrar que o Senhor, «na história da salvação, salvou um povo. Não 

há identidade plena, sem pertença a um povo. Por isso, ninguém se salva sozinho, 

como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos tendo em conta a complexa rede de 

relações interpessoais que se estabelecem na comunidade humana: Deus quis entrar 

numa dinâmica popular, na dinâmica dum povo» (Exort. ap. Gaudete et exultate, 6). 

Portanto, a única maneira de respondermos a esse mal que prejudicou tantas vidas é 

vivê-lo como uma tarefa que nos envolve e corresponde a todos como Povo de Deus. 

Essa consciência de nos sentirmos parte de um povo e de uma história comum nos 

permitirá reconhecer nossos pecados e erros do passado com uma abertura 

penitencial capaz de se deixar renovar a partir de dentro. Tudo o que for feito para 

erradicar a cultura do abuso em nossas comunidades, sem a participação activa de 

todos os membros da Igreja, não será capaz de gerar as dinâmicas necessárias para 

uma transformação saudável e realista. A dimensão penitencial do jejum e da oração 

ajudar-nos-á, como Povo de Deus, a nos colocar diante do Senhor e de nossos irmãos 

feridos, como pecadores que imploram o perdão e a graça da vergonha e da 

conversão e, assim, podermos elaborar acções que criem dinâmicas em sintonia com 

o Evangelho. Porque «sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor 

original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas 

de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para 

o mundo actual» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 11). 
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É imperativo que nós, como Igreja, possamos reconhecer e condenar, com dor e 

vergonha, as atrocidades cometidas por pessoas consagradas, clérigos, e inclusive 

por todos aqueles que tinham a missão de assistir e cuidar dos mais vulneráveis. 

Peçamos perdão pelos pecados, nossos e dos outros. A consciência do pecado nos 

ajuda a reconhecer os erros, delitos e feridas geradas no passado e permite nos abrir 

e nos comprometer mais com o presente num caminho de conversão renovada. 

Da mesma forma, a penitência e a oração nos ajudarão a sensibilizar os nossos olhos 

e os nossos corações para o sofrimento alheio e a superar o afã de domínio e controle 

que muitas vezes se torna a raiz desses males. Que o jejum e a oração despertem os 

nossos ouvidos para a dor silenciada em crianças, jovens e pessoas com 

necessidades especiais. Jejum que nos dá fome e sede de justiça e nos encoraja a 

caminhar na verdade, dando apoio a todas as medidas judiciais que sejam 

necessárias. Um jejum que nos sacuda e nos leve ao compromisso com a verdade e 

na caridade com todos os homens de boa vontade e com a sociedade em geral, para 

lutar contra qualquer tipo de abuso de poder, sexual e de consciência. 

Desta forma, poderemos tornar transparente a vocação para a qual fomos chamados 

a ser «um sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o 

gênero humano» (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1). 

«Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele», disse-nos São 

Paulo. Através da atitude de oração e penitência, poderemos entrar em sintonia 

pessoal e comunitária com essa exortação, para que cresça em nós o dom da 

compaixão, justiça, prevenção e reparação. Maria soube estar ao pé da cruz de seu 

Filho. Não o fez de uma maneira qualquer, mas permaneceu firme de pé e ao seu 

lado. Com essa postura, Ela manifesta o seu modo de estar na vida. Quando 

experimentamos a desolação que nos produz essas chagas eclesiais, com Maria nos 

fará bem «insistir mais na oração» (cf. S. Inácio de Loiola, Exercícios Espirituais, 319), 

procurando crescer mais no amor e na fidelidade à Igreja. Ela, a primeira discípula, 

nos ensina a todos os discípulos como somos convidados a enfrentar o sofrimento do 

inocente, sem evasões ou pusilanimidade. Olhar para Maria é aprender a descobrir 

onde e como o discípulo de Cristo deve estar. 
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Que o Espírito Santo nos dê a graça da conversão e da unção interior para poder 

expressar, diante desses crimes de abuso, a nossa compunção e a nossa decisão de 

lutar com coragem. 

Cidade do Vaticano, 20 de Agosto de 2018. 

Francisco 

 

[1] «Esta classe de demônios só é expulsa com oração e jejum» (Mt 17,21). 
[2] Cf. Carta ao Povo de Deus que peregrina no Chile (31 maio 2018). 
[3] Carta ao Cardeal Marc Ouellet, Presidente da Pontifícia Comissão América Latina (19 março 
2016). 
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Anexo 3 
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Anexo 4.A 

FORMULÁRIO DE CONHECIMENTO E ADESÃO À “POLÍTICA PARA A SALVAGUARDA E A 
PROTEÇÃO DE MENORES E ADULTOS VULNERÁVEIS” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulário de conhecimento e adesão 

 
Li, conheço e subscrevo aos princípios e procedimentos da “POLÍTICA PARA A SALVAGUARDA E 
PROTEÇÃO DOS MENORES E ADULTOS VULNERÁVEIS” do Movimento Eucarístico Jovem (Rede 
Mundial de Oração do Papa) presente nos documentos “Dimensão Preventiva, “Dimensão 
Procedimental” e “Dimensão Formativa”. 
 
 
Deve-se completar em caso de ser o Diretor/a Nacional ou Coordenador/a Nacional: 

Nome e sobrenome: __________________________________________________________________ 

Lugar e data: _______________________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________________________ 

 

  

 
POLÍTICA PARA 
A SALVAGUARDA E A PROTEÇÃO 
DE MENORES 
E ADULTOS VULNERÁVEIS 
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Anexo 4.B 

FORMULÁRIO DE CONHECIMENTO E ADESÃO À “POLÍTICA DE SALVAGUARDA E PROTEÇÃO 
DAS CRIANÇAS E ADULTOS VULNERÁVEIS” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulário de conhecimento e adesão 
 
Li, conheço e subscrevo aos princípios e procedimentos da “POLÍTICA PARA A SALVAGUARDA E 
PROTEÇÃO DOS MENORES E ADULTOS VULNERÁVEIS” do Movimento Eucarístico Jovem (Rede 
Mundial de Oração do Papa) presente nos documentos “Dimensão Preventiva, “Dimensão 
Procedimental” e “Dimensão Formativa”. 
 
 
Debe-se completar em caso de ser Colaborador/a: 

Nome e sobrenome: __________________________________________________________________ 

Lugar e data: _______________________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________________________

 
POLÍTICA PARA 
A SALVAGUARDA E A PROTEÇÃO 
DE MENORES 
E ADULTOS VULNERÁVEIS 
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Anexo 5 
MATRIZ PARA DESENVOLVER UM MAPA DE RISCOS20 

Data de elaboração Inicial: ___________________________ Data da última revisão: _______________________________ 
 

Situação de risco Medidas de proteção 

Data Situação de risco Descrição Lugar Momento Vítima Agressor Probabilidade21 Gravidade Objetivo Descrição Situação e 
data  Notas 

             

             

             

             

                                                
20Esse anexo foi retirado do documento: MANUAL SPC: Sistema de Proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Província Portuguesa da Companhia de Jesus, 2018; p. 36) 
21 Alta, Média ou Baixa 
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