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Marco Legal

• Convenção dos Direitos da Criança

• Constituição Federal

– Responsabilidade do Estado, da família e da sociedade na proteção da 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 
227)

• Estatuto da Criança e do Adolescente

– Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 6º)

– Prioridade absoluta



O Sistema de Garantia de 
Direitos

(Resolução nº 113/2006 do 
CONANDA)



Eixos estruturantes
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Agenda de 
Convergência Proteja 
Brasil
Proteção  de Crianças e Adolescentes no contexto 

de Grandes Eventos e Obras



Agenda de Convergência de Grandes Eventos

Fortalecer o sistema (rede) de atendimento e de proteção às crianças e aos
adolescentes das possíveis violações de direitos;

Potencializar as boas práticas locais;

Preparação e formação do Sistema de Garantia de Direitos e de outros
agentes envolvidos com o evento/obra;

Construir fluxos de atendimento e proteção permanentes (passo a passo
nos encaminhamentos);

Sensibilização e mobilização da sociedade em torno do tema e dos canais de
denúncia.



Agenda de Convergência de Grandes Eventos

Metodologia

Formação do Comitê 
Local de Proteção 

Integral como espaço 
de preparação das 

ações da rede.

Elaboração de Plano 
de Ação, constando a 

relação dos 
equipamentos e 

serviços da rede, a 
lista dos profissionais 

que atuarão e suas 
respectivas 

atribuições, com 
correspondência a 

um diagnóstico local.

Estrutura-se um 
Plantão Integrado 

com Equipes 
Itinerantes e Espaço 

Temporário de 
Convivência para 

crianças e 
adolescentes em 

situação de violação.



Agenda de Convergência de Obras e 
Empreendimentos

Criou-se então um grupo para construção de Protocolo de ações de
enfrentamento a violações dos direitos de crianças e adolescentes

Grupo técnico intersetorial e interinstitucional:

Empresas públicas e privadas

Bancos

Sociedade Civil, Universidades, Organismos Internacionais

Órgãos do Governo Federal



Protocolo de Ações

•Medidas de 
promoção, proteção, 
defesa e controle 
social

•Considera os 
potenciais impactos 
decorrentes da 
instalação de 
empreendimentos 
nos territórios onde 
as crianças se 
encontram

Diagnóstico estatal de 
planejamento:

Levantamento da 
situação da rede de 
proteção no 
território;

Necessidades de 
qualificação para 
reagir aos impactos 
territoriais e sociais;

Avaliação de Impacto 
em direitos humanos:

•Tornar visíveis as 
demandas de 
proteção aos DCA nos 
procedimentos 
internos das 
empresas

•Parceria com a FGV 
na revisão de guia 
voltado às empresas

Agenda de Convergência de Obras e 
Empreendimentos



Atendimento a crianças e 
adolescentes em situação de 
Violência



Pl de escuta e Parâmetros de Escuta de Crianças e 
Adolescentes em Situação de Violência

• Orientar agentes públicos responsáveis pelo atendimento sobre as
condutas adequadas para proteção DCA

• Documento intersetorial para uma ação integrada das políticas setoriais:

• Respeito às competências específicas dos profissionais no âmbito do SGD
• Agentes de proteção quando estão atendendo uma criança ou adolescente vítima de violência.

Objetivos da Escuta Especializada:

• Atendimento da vítima e seus familiares

• Investigação e responsabilização

• Preservação dos direitos da vítima

• Evitar a repetição desnecessária da violência sofrida e a revitimização



Claudia de Freitas Vidigal
Secretária Nacional

claudia.vidigal@sdh.gov.br
61 2027-3225

DireitosdaCriancaedoAdolescenteBrasil

mailto:Claudia.vidigal@sdh.gov.br


Como Denunciar Violações de Direitos



Disque 100

• Serviço telefônico de emergência/urgência

• Recebe demandas relativas a violações de Direitos Humanos, incluindo
crianças e adolescentes.

• Funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. A
ligação é gratuita, podendo ser realizada de qualquer terminal telefônico, e
atende ligações de todo o território nacional.



Aplicativo Proteja Brasil

• Apoio ao cidadão na localização e acesso aos equipamentos
públicos e serviços sociais de proteção aos direitos
humanos.

• Informações sobre os tipos de violações de direitos, em
especial de crianças e adolescentes: trabalho infantil,
violência física, violência psicológica, violência sexual,
discriminação, tortura, tráfico de pessoas e negligência e
abandono.

• Nova versão, atualizada em 2016, permite a realização de
denúncias de violação de direitos, interligado com o Disque
100.


