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Introdução 

 
DIRETRIZES DO MOVIMENTO DOS FOCOLARES 

PARA A PROMOÇÃO DO BEM-‐ESTAR E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Normas internas para a promoção do bem-‐estar das crianças e dos adolescentes 

A Obra de Maria -‐ Movimento dos Focolares -‐ é uma instituição internacional de direito pontifício. Baseia-‐se 

numa espiritualidade focalizada no Evangelho, no amor cristão como estilo de vida, e orienta as suas finalidades 

para a realização da unidade, a edificação da fraternidade universal1. 

É uma associação religiosa e civil, da qual fazem parte pessoas de todas as culturas, línguas, povos e religiões, 

espalhada por todo o mundo. 

Através dos seus setores juvenis (sobretudo Gen 3, Gen 4 e Jovens para a Unidade) mediante várias atividades 

em favor das crianças e dos adolescentes, promove a formação integral da pessoa, reconhecida na própria 

identidade, única e irrepetível. 

O Movimento dos Focolares considera cada criança na sua dignidade e, segundo a perspetiva evangélica, 

procura desenvolver a capacidade humana e espiritual, promovendo o que há de positivo em cada um. Nas 

atividades direcionadas às crianças e aos adolescentes, inspira-‐se na pedagogia de comunhão que coloca a 

presença de Jesus no centro dos relacionamentos (cfr. Mt 18,20). 

Além disso, reconhecendo os princípios declarados pelo Direito Internacional em matéria da proteção das 

crianças e dos adolescentes, assume o compromisso de prevenir e evitar qualquer abuso contra as mesmas no 

decurso das referidas atividades, adotando antes de mais as seguintes precauções: 

a) confiar as crianças e os adolescentes a pessoas responsáveis pelas próprias ações e comportamentos, 

comprometidas com a vida evangélica segundo a espiritualidade de comunhão do Movimento, idóneas para 

estar ao lado deles (de acordo com os critérios para a promoção e proteção dos direitos fundamentais de 

crianças/adolescentes especificados na primeira parte deste documento); 

b) oferecer e garantir ambientes seguros para as crianças e os adolescentes, onde, sem pressões psicológicas, se 

realizam atividades lúdicas e formativas adequadas às idades de cada um, e onde a dignidade e o 

desenvolvimento são respeitados e protegidos; 

c) estimular uma cultura de respeito e estima, de altruísmo, de proteção da liberdade, de igualdade, de dignidade 

e de autonomia de todos os seres humanos. 

 
 
 
 

1 
Cf. art. 6 dos Estatutos Gerais da Obra de Maria. 
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PRIMEIRA PARTE 

Critério para a promoção e proteção do bem-‐estar das crianças e dos adolescentes 

Dado o interesse primordial do Movimento dos Focolares na promoção e a proteção do bem-‐estar da criança e 

do adolescente, pretende-‐se, com este documento, delinear sinteticamente uma prática, já em uso, para animar 

cada vez mais as atividades do Movimento em favor de crianças/adolescentes. 

De facto, as presentes diretrizes, em conformidade com a lei e com as diretrizes da Conferência Episcopal 

portuguesa, vinculam os membros do Movimento em Portugal. 

Aos adultos do Movimento que realizam atividades com crianças/adolescentes, solicita-‐se: 

a) a frequência de um curso preparatório específico, de pelo menos seis horas2, no qual se aprofundam temas 

sobre a promoção dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, tanto do ponto de vista das 

orientações das autoridades eclesiásticas, como também jurídico, psicológico e familiar; 

b) que assinem uma declaração onde atestam que conhecem e querem aplicar as respetivas normas de conduta 

em relação a crianças/adolescentes; 

c) a apresentação anual do Certificado de Registo Criminal aos responsáveis do Movimento dos Focolares em 

Portugal. (nº 1 do art. 2º da Lei 113/2009 de 17 de setembro) 

 
As pessoas que realizam atividades com crianças/adolescentes devem ser escolhidas pelos responsáveis 

nacionais do Movimento, mediante proposta dos responsáveis pelo setor juvenil envolvido e ouvido o parecer 

dos responsáveis pelo território3 onde reside a criança ou o adolescente. Essas pessoas procuram estabelecer 

um relacionamento e promover, na medida do possível, a participação da família da criança e do adolescente. 

As atividades que envolvem crianças/adolescentes devem ser preparadas com a antecedência necessária e 

comunicadas aos focolares e às comunidades do Movimento do respetivo território (através das modalidades e 

dos meios possíveis e oportunos), apresentando um programa geral e os assuntos a serem abordados, sobre os 

quais os responsáveis pelas crianças/adolescentes devem ser informados. 

Para a segurança e para a eficácia do trabalho de grupo nas atividades direcionadas a crianças e a adolescentes, 

será necessário que estejam presentes pelo menos dois adultos. Quando o grupo for maior do que dez crianças 

ou 15 adolescentes, haverá um aumento progressivo da presença de adultos (de acordo com as características 

do grupo e das atividades que se realizam), preferivelmente mais um adulto por cada 10 crianças ou 15 

adolescentes. 

Por regra, nenhum adulto deve estar sozinho com uma criança/adolescente e, se possível, nem sequer para a 

acompanhar de carro. Será solicitado aos pais que se encarreguem pelo transporte dos próprios filhos. Quando 

isso não for possível, pede-‐se uma autorização para o efeito, mesmo se informal. 

As conversas com crianças/adolescentes devem acontecer em ambientes abertos e acessíveis. 

 
2 
Num quadro de formação permanente, no qual estão previstos cursos sucessivos de atualização a cada dois anos. 

A formação permanente está prevista também para o/a responsável do focolar e os encarregados do território 
3 

Neste documento, “território” significa uma região do território nacional, no qual podem estar presentes os 

focolares e/ou pessoas responsáveis por esse território. 
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Para dormir, é preferível utilizar ambientes amplos e os adultos devem dormir em ambientes separados de 

crianças/adolescentes, garantindo a adequada supervisão. 

As Crianças/adolescentes devem conseguir ir à casa de banho e tomar banhos sozinhos. Podem ser 

acompanhados unicamente em situações de emergência ou de alguma necessidade específica da 

criança/adolescente. Nos casos de falta de autonomia, será avaliada com a família a ajuda necessária. 

Os pais terão de emitir anualmente uma autorização escrita para a participação dos filhos nas atividades4. Se 

quiserem, podem solicitar informações adicionais sobre os programas e estar presentes na realização dessas 

atividades, com a devida discrição. 

Se o assistente/animador5 perceber que a criança/adolescente está em risco ou perigo, fora do círculo do 

Movimento, ou se tem motivos fundamentados para pensar que a criança/adolescente é abusado sexualmente, 

é obrigado a informar os pais através do responsável do focolar da região ou território, em acordo com a 

comissão   do   Movimento   dos   Focolares   responsável   pela   promoção   do   bem-‐estar   e   proteção   das 

crianças/adolescentes em Portugal (BEPCAP). 

Quando há motivos fundamentados que levem a pensar que o abuso é cometido dentro da família, é necessário 

– com o prévio conhecimento do/da responsável do focolar e com o parecer da BEPCAP – comunicar o facto às 

autoridades competentes6. Deve-‐se ter especial cuidado com a veracidade do facto, tendo em atenção que as 

informações podem ser desprovidas de fundamento e, portanto, difamatórias, não denegrindo a reputação de 

outras pessoas e assegurando a confidencialidade. 

Quanto às medidas a serem tomadas em caso de abusos cometidos por membros do Movimento dos Focolares 

e/ou durante as atividades realizadas no âmbito do Movimento, deve-‐se ter em conta a segunda parte do 

presente documento. Atender-‐se verosímil 

 
 
 

Conteúdo das atividades realizadas com crianças/adolescentes 

Caso  se  pretenda  –  de  acordo  com  os  pais  –  desenvolver  temas  de  formação  sexual  e  moral  com  pré-‐ 

adolescentes ou adolescentes, é oportuna a participação de pelo menos dois adultos, devidamente preparados 

para falar desses assuntos com competência, segundo a moral da Igreja Católica. 

Se, no decurso das atividades, os assistentes/animadores notarem comportamentos impróprios ou violentos por 

parte de uma criança/adolescente, têm o dever de avisar, de imediato, o/a responsável do focolar ou a BEPCAP 

e de falar disso com quem legalmente o represente. 

Não estão autorizados comportamentos com contacto físico prolongado, punições físicas, pressões psicológicas. 

Também não estão autorizados jogos de qualquer tipo de luta, ou quaisquer atividades que envolvam o 
 

4 
Em caso de publicações de imagens e experiências de crianças/adolescentes, os pais terão que entregar uma 

autorização específica. 
5 
Os assistentes/animadores são adultos da Obra de Maria, aptos, formados e reconhecidos pelo/pela delegado/a 

da Obra na região ou da/do responsável do focolar ou território. São escolhidos com prudência e em conformidade 

com a lei (cfr. dentre outros art. 50 Regulamento Gen4). 
6 
A BEPCAP em Portugal deverá ter em consideração as normas legais. 
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contacto físico das partes íntimas do corpo. As manifestações afetivas de saudação, boas-‐vindas, felicitações, 

consolo e afins são permitidas de acordo com a idade da criança/adolescente e os bons costumes. 

Comissão Central para a Promoção e a Garantia dos Direitos Fundamentais de Crianças/adolescentes 

(CO.BE.TU.) e Órgão de Vigilância (Centro da Obra de Maria). 

Para  alcançar  a  meta  assumida  pelo  Movimento  dos  Focolares  relativamente  à  Promoção  do  bem-‐estar  e 

Proteção das criança/adolescentes, os delegados centrais, em nome da Presidente, constituíram uma Comissão 

Central para a Promoção do bem-‐estar e Proteção das crianças/adolescentes. Desta comissão fazem parte os 

responsáveis centrais pelo aspeto “Vida física e natureza” e pessoas idóneas, com prudência e experiência 

comprovadas7, os quais, em cooperação plena e estreita com os referidos responsáveis e com as realidades 

direcionadas à formação das crianças/adolescentes, promovem as iniciativas mais adequadas à formação das 

pessoas que fazem parte da Obra de Maria, especialmente daqueles que trabalham com crianças/adolescentes. 

A Comissão Central também terá a tarefa de cooperar com os responsáveis nacionais, ou regionais, para a 

promoção  do  bem-‐estar  e  Proteção  das  criança/adolescentes,  no  exercício  das  suas  funções,  em  caso  de 

eventuais abusos de menores. 

Os próprios delegados centrais constituirão um órgão de vigilância, formado por três pessoas, das quais pelo 

menos uma deve ser externa ao Movimento, com a função de verificar pelo menos anualmente as atividades e a 

atuação da comissão central. 

Os membros da comissão central e do órgão de vigilância terão um mandato de três anos, renovável, no 

máximo, três vezes. 

Responsáveis nacionais para a promoção do bem-‐estar e proteção das crianças/adolescentes 

Para alcançar as finalidades enunciadas na introdução deste documento, os responsáveis do Movimento dos 

Focolares  em  Portugal,  criaram  uma  comissão,  denominada  Comissão  para  o  Bem-‐estar  e  a  Proteção  das 

Crianças e adolescentes em Portugal (BEPCAP), constituída por membros da Obra de Maria, pessoas idóneas, de 

prudência e experiência comprovadas, que exercem o seu mandato em plena liberdade e autonomia, em 

cooperação e estreita colaboração com os responsáveis nacionais e com a Comissão Central. 

A BEPCAP poderá ser assistida por outros especialistas, não pertencentes à Obra de Maria. A BEPCAP tem o 
seguinte endereço eletrónico: bepcap@focolares.pt 

 
 

 

SEGUNDA PARTE 

Esta segunda parte subdivide-‐se em duas. 

A primeira, trata da legislação canónica, identificando o conceito de abuso sexual contra crianças/adolescentes, 

a matéria do crime em si, os autores e os procedimentos previstos. Na segunda parte, serão evidenciados, 

relativamente aos membros da Obra de Maria, os vários procedimentos a serem cumpridos, de acordo com a 

situação jurídico-‐canónica dos diversos membros da Obra. 

 
 

7 
Exige-‐se uma formação no campo da moral, da medicina, da psicologia, da pedagogia e no âmbito jurídico. 

mailto:bepcap@focolares.pt
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Para o Código de Direito Canónico de 1983 

O que se entende por abuso sexual contra crianças/adolescentes. Trata-‐se de atos externos que são contrários 

ao sexto mandamento, ou seja, comportamentos sexuais que envolvam ao menos duas pessoas, das quais uma 

é criança ou adolescente. Trata-‐se de delitos e atos imorais e ilícitos. Os comportamentos associados ao abuso 

sexual podem entrar em diversas categorias: do exibicionismo à pornografia, da indução da criança e do 

adolescente  à  prostituição,  ao  “turismo  sexual”,  e  exprimir-‐se  em  várias  formas  de  intimidade  física.  Para 

cometer abuso sexual não é necessário um contacto físico com a vítima, como no caso de uma conversa de 

natureza sexual, por parte de um adulto, que molesta uma criança/adolescente, violando os limites impostos 

pelo respeito. 

A todas as Conferências Episcopais do mundo, a Santa Sé solicitou a preparação de "Diretrizes" para tratar os 

casos de abuso sexual de crianças/adolescentes, por parte de membros do clero, em modo adequado às 

situações concretas nas diversas regiões do mundo. 

As diretrizes da Conferência Episcopal Portuguesa estão disponíveis em: 

http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/diretrizes-‐referentes-‐ao-‐tratamento-‐dos-‐casos-‐de-‐abuso-‐sexual-‐de-‐ 

menores-‐por-‐parte-‐de-‐membros-‐do-‐clero-‐ou-‐praticados-‐no-‐ambito-‐da-‐atividade-‐de-‐pessoas-‐juridicas-‐ 

canonicas/ 

Para a Obra de Maria 

A Obra de Maria reconhece o dever moral, que abrange todos, de informar a quem compete o conhecimento ou 

a suspeita de casos de abuso sexual contra crianças/adolescentes. 

No cumprimento do dever, deve ser considerada como primeira preocupação o bem da criança e do 

adolescente. Qualquer ação que não seja dirigida a procurar e a estabelecer a verdade é considerada injusta; 

qualquer tentativa de proteger da obrigação de responder pela própria conduta quem é suspeito, ou acusado de 

abuso sexual, é incorreta. Até apuração definitiva da responsabilidade, os acusados serão considerados 

inocentes. 

Os procedimentos estabelecidos na Obra de Maria, quando há conhecimento de suposto abuso sexual contra 

crianças/adolescentes sob a responsabilidade de seus membros, decorrem da legislação canónica, dos Estatutos 

Gerais e dos Regulamentos que a cada um deles são aplicados, de acordo com a sua especificidade. 

Garantias 

Especialmente quando a acusação da conduta em questão não seja notória, deve ser adotada toda a cautela 

necessária, a fim de evitar que as medidas assumidas coloquem em risco o bom nome do acusado/a. Não será 

necessário tornar públicos os motivos das medidas tomadas, a menos que existam razões válidas. Os resultados 

da investigação interna, que deverão ocorrer no prazo máximo de 90 dias, serão encaminhados à Comissão 

Central para a proteção da criança e do adolescente e aos Responsáveis Centrais da pessoa sob investigação, os 

quais agirão de acordo com as suas competências. 

No caso de um procedimento de demissão, as cópias de todos os documentos produzidos e utilizados deverão 

ser depositadas num arquivo reservado. Relativamente a qualquer processo, será garantido ao visado o direito 

de defesa. 

http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/diretrizes-

