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Nota orientadora do Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID, pela sigla 
em inglês) para funcionários do DFID e parceiros de execução: 
 
Proteção contra a Exploração, o Abuso e o Assédio Sexual (EAAS) em todos os programas 
do DFID durante a pandemia da COVID-19 
 

 

Em epidemias anteriores houve um aumento dos riscos à proteção contra a EAAS. Está provado que as mulheres 

e as raparigas correm riscos acrescidos de várias formas de violência de género, sendo que as mais comuns são a 

violência conjugal e a exploração e o abuso sexual1. Reconhece-se que a resposta ao Ébola, que mobilizou uma vaga 

de novos operadores de serviços de emergência, pode ter criado involuntariamente condições que propiciaram a 

EAAS.2 A pandemia da COVID-19 representa um desafio global e a uma escala sem precedentes, pelo que é primordial 

que os esforços na proteção contra a EAAS sejam vistos como vitais, não facultativos, e que tal se repercuta em 

mecanismos de responsabilização reforçados e num maior financiamento contra a EAAS. Os setores que estão a 

crescer como parte da resposta, tais como os setores da saúde, humanitários, da proteção social, educativos 

e das infrastuturas, precisam de ser particularmente vigilantes relativamente aos riscos de aumento de EAAS, 

e proativos para garantir que é uma componente essencial da resposta coordenada. O DFID deve continuar a observar 

as normas internacionais contra a EAAS3 e mostrar tolerância zero na má gestão de casos de EAAS durante a 

pandemia da COVID-19.  

A evidência sobre quem corre mais risco de EAAS ainda é limitada, mas indica que este é um problema de 

género no qual as mulheres e as raparigas estão mais expostas ao risco. Começam a surgir indícios empíricos que 

sugerem a probabilidade de que outros grupos também possam correr riscos acrescidos, incluindo pessoas 

com deficiência, minorias sexuais ou de género e rapazes. É, portanto, imprescindível que as estratégias de 

prevenção contra a EAAS se fundamentem numa análise robusta da inclusão social e de género. Isto permite que o 

'staff' e parceiros do DFID compreendam quem corre mais risco de EAAS durante a pandemia da COVID-19, o como 

e o porquê de correrem mais riscos, e tomem medidas para prevenir e dar resposta à EAAS. É especialmente 

importante que o 'staff' do programa esteja atento às pessoas que possam ser afetadas por inúmeras 

desigualdades que as coloquem em maior risco de sofrer EAAS, por exemplo mulheres transexuais a viverem em 

campos de refugiados e trabalhadores nacionais portadores de alguma deficiência.  

 

 

• As mulheres são mais propensas a um risco acrescido de sofrerem de EAAS naquelas comunidades que 

combinam elevados níveis de privação com uma grande afluência de trabalhadores do sexo masculino. Por 

exemplo, durante a crise do Ébola na África Ocidental, surgiram denúncias de trabalhadores do sexo masculino 

a explorarem as disparidades existentes a nível de poder e do elevado número de necessidades materiais, para 

forçarem mulheres e raparigas a trocar serviços sexuais por assistência.4 Há maior probabilidade de as mulheres 

chefes de família, e que estão em situação de pobreza, verem as suas estratégias de sobrevivência seriamente 

afectadas pelo confinamento, levando a que muitas recorram a estratégias de sobrevivência negativas tais como 

o sexo transacional.5 Também há maior probabilidade de as mulheres que são forçadas a movimentarem-se 

apesar do confinamento se tornarem vulneráveis à EAAS às mãos das forças de segurança encarregues de fazer 

cumprir o confinamento.6   

• As raparigas, especialmente as adolescentes, também correm um risco acrescido de sofrerem EAAS devido 

tanto à sua idade como ao seu género. O encerramento das escolas e o impacto económico da COVID-19 

aumenta a probabilidade de as adolescentes serem abusadas e de acabarem por ser exploradas sexualmente 

 
As pessoas que correm maior risco de EAAS durante a pandemia da COVID-19 são: 
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de forma a acederem a recursos. As redes de segurança habituais das raparigas e o acesso a mecanismos de 

denúncia também se podem ver afetados.7 As raparigas que vivem nas ruas, as raparigas com deficiência e as 

raparigas migrantes correm especialmente mais riscos de EAAS.  

• Os rapazes são particulamente vulneráveis à EAAS devido à sua idade. Os rapazes podem sofrer um aumento 

de EAAS como resultado da separação dos seus cuidadadores habituais (devido a imposições da quarentena, 

ou doença grave/morte). O encerramento das escolas também afeta o seu acesso a redes de segurança, 

especialmente os que estão mais vulneráveis ao risco, incluindo os de agregados familiares cujo responsável 

seja uma criança, os rapazes separados ou desacompanhados, os rapazes afetados por conflitos ou a viverem 

em campos de refugiados, e os rapazes que vivem e/ou trabalham nas ruas.8 

• As pessoas portadoras de deficiência, especialmente as raparigas ou pessoas com deficiência intelectual, 

correm um risco acrescido de sofrerem EAAS devido à discriminação disseminada contra elas. Devido a normas 

sociais generalizadas, muitas pessoas com deficiência são excluídas da participação em trabalho remunerado e 

talvez tenham de depender da troca de assistência por sexo. As pessoas com deficiência também têm maior 

probabilidade de sofrerem EAAS durante um período mais longo comparativamente às pessoas sem deficiência. 

Isto deve-se ao facto de estas pessoas provavelmente não serem incluídas em ações de sensibilização sobre 

como denunciar EAAS e, mesmo quando divulgam incidentes de EAAS, o menos provável que  acreditem nelas.9 

• As pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBTQ+), são mais propensas a sofrer riscos 

acrescidos de EAAS contra elas devido à discriminação generalizada a nível económico, social e político. Os 

trabalhadores humanitários LGBT+ também estão sujeitos a um elevado risco de sofrerem EAAS.10  

• É provável que as pessoas que estão em situações de crise atuais e emergentes, especialmente aquelas 

que vivem em campos de refugiados ou que fogem da violência, corram especialmente mais riscos de EAAS. 

Isto deve-se ao facto de terem uma maior dependência dos trabalhadores humanitários para assistência e à 

menor probabilidade de terem tido acesso a informação sobre EAAS.11 

• As mulheres que trabalham na linha da frente na entrega de serviços (tais como parte da resposta 

sanitária), estão provavelmente mais vulneráveis à violência no local de trabalho, já por si elevada, incluindo 

EAAS perpetrados por colegas, doentes e familiares de doentes. É provável que este cenário se intensifique 

devido aos elevados níveis de ‘stress’ associados à COVID-19, a uma concentração de poder dentro do sistema 

de saúde e à escassez de equipamentos de proteção individual (EPI).12 

 

Mesmo que a COVID-19 não exija novos requisitos de EAAS, a situação atual requer que todo o ‘staff’ do 

programa esteja especialmente vigilante devido ao elevado risco de EAAS no âmbito dos seus programas. O 

DFID espera que os funcionários do programa continuem a seguir os processos habituais do DFID para abordar a 

EAAS no contexto dos seus programas. Isto inclui a aplicação e o reforço das devidas diligências (incluindo de proteção 

infantil quando for relevante) e a garantia de que a conceção do programa é baseada numa análise atualizada de 

inclusão social e de género que tenha em consideração os riscos de EAAS. Note-se que as disposições Smart Rule 

17 do DFID para emergências humanitárias, também se aplicam à programação/alterações urgentes na resposta à 

COVID-19, pelo que se deve completar uma avaliação formal das devidas diligências após a disponibilização dos 

primeiros fundos; no entanto, o líder de projeto para o programa deve ter confiança que quaisquer riscos são 

proporcionais aos resultados que se espera que o programa obtenha. Todas as denúncias de EAAS relacionadas com 

programas do DFID devem ser comunicadas imediatamente para reportingconcerns@dfid.gov.uk. 

  

De forma a apoiar a proteção contra a EAAS, o ‘staff’ do programa deve: 

•  Mostrar liderança no combate à EAAS em todos os projectos, ressaltando continuamente a importância 

da prevenção e resposta aos parceiros . O DFID deve assegurar que os parceiros estão cientes dos riscos 

acrescidos de EAAS e que continuam a dar prioridade à implementação de medidas de proteção através de 

adaptações à COVID-19 (incluindo verificações de segurança a todos os funcionários e associados de curta e 

longa duração, subscrição de códigos de conduta, e formação de todo o 'staff'). É fundamental que mesmo 

durante uma expansão rápida e contratação de pessoal temporário, a prevenção da EAAS seja integrada no 

processo de verificação de segurança e formação antes de funcionários ou associados serem destacados.  

 

Salvaguarda contra a EAAS: Reforço da Prevenção e Resposta durante a Pandemia da 
COVID-19 
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• Sempre que possível, os parceiros de apoio devem alinhar-se na coordenação de mecanismos 

associados à Prevenção de Exploração e Abuso Sexual (PEAS) no país.  As redes interagência de PEAS 

são normalmente lideradas pelo Coordenador Humanitário/Residente da ONU, com o apoio de um Coordenador 

PEAS.13 Nos casos em que tal ainda não esteja operacional, o 'staff' do programa deve encorajar os parceiros a 

articularem com outras agências relevantes, por exemplo aquelas que trabalham na proteção infantil ou na 

violência de género (VG).14  

• Assegurar que o orçamento do programa viabiliza proteção contra a EAAS. Proteção contra a EAAS deve 

ser orçamentada desde o início do programa,tendo como base a avaliação dos riscos de ocorrer EAAS. Os 

programas existentes podem requerer revisões orçamentais (no contexto da afetação dos recursos atuais) para 

assegurar a prevenção e uma resposta adequada à EAAS. Isto pode incluir atribuição de fundos para a 

contratação de peritos técnicos.  

• Identificar qualquer outro risco nos programas de EAAS, considerando riscos específicos de EAAS 

associados à COVID-19. O 'staff' do programa deve ponderar sobre os contextos com maior probabilidade de 

terem grandes disparidades de poder, já que são estes os cenários com maior risco de EAAS. Deve prestar-se 

especial atenção na identificação de riscos de EAAS nos contextos da saúde, humanitários, da proteção social, 

educativos e nos programas de infraestruturas, e o 'staff' do programa deve reconhecer que a EAAS pode 

acontecer tanto 'online' como 'offline'. Com a transição para uma implementação e gestão de programas à 

distância, o 'staff' do programa precisa de ter consciência dos novos riscos originados, incluindo dificuldades 

acrescidas na identificação de conduta imprópria, no apoio aos sobreviventes no acesso a serviços, na condução 

de investigações e na garantia de uma responsabilização adequada perante as populações afetadas. O 'staff' do 

programa precisa de conceber estratégias para mitigar estes riscos, o que pode incluir encontrar formas criativas 

para comunicar com as populações durante o confinamento, explorar as possiblidades de investigações à 

distância sempre que necessário, e cooperar com grupos de direitos da mulher ou outros prestadores de serviços 

locais que ainda estejam operacionais.  

Para apoiar denúncias e respostas à EAAS, o 'staff' do programa precisa de:  

• Assegurar que os parceiros consideram como os membros da comunidade podem aceder a informação 

programática sobre medidas de salvaguarda, como denunciar uma queixa e como aceder a serviços afins 

(incluindo aqueles que possam ter dificuldades em aceder a mecanismos formais, tais como mulheres, 

raparigas e rapazes e pessoas com deficiência). É provável que o confinamento e as medidas de isolamento 

limitem o acesso de muitas pessoas a mensagens e serviços de EAAS vitais. O 'staff' do programa deve apoiar 

parceiros no uso de diferentes métodos de comunicação, enfatizando que a assistência é sempre gratuita e como 

podem comunicar qualquer questão, por exemplo através do telemóvel ou de programas de rádio. Os programas 

também devem considerar como os membros da comunidade podem fazer denúncias em segurança, mesmo 

durante o confinamento. Pode-se continuar a dar preferência às denúncias presenciais em determinados 

contextos nos quais haja elevados níveis de iliteracia informática, quando as mulheres e raparigas tenham menos 

probabilidades de ter acesso a telemóveis, ou onde a desconfiança de denunciar possa ser problema. As 

denúncias internas de irregularidades nas organizações também devem ser consideradas enquanto o 'staff' está 

a trabalhar predominantemente à distância, já que alguns indivíduos podem ter relutância em usuar meios 

virtuais.  

• Continuar a dar prioridade no apoio a sobreviventes e denunciantes em todos os programas financiados 

pelo DFID. O DFID deve encorajar os parceiros a articularem-se com oportunidades existentes a nível nacional 

de forma a mapearem os serviços que continuam operativos no apoio aos sobreviventes de EAAS. No caso da  

ONU ter nomeado um Coordenador PEAS, este mecanismo deve ser encorajado. Do mesmo modo, os serviços 

de apoio à VG e à proteção infantil devem ser considerados uma parte essencial de qualquer resposta 

humanitária à COVID-19 aos quais possam ser referenciados os sobreviventes de EAAS, bem como vítimas e 

sobreviventes de violência mais generalizada contra mulheres e raparigas e de abuso infantil. Nos contextos em 

que a prestação de serviços seja irregular, o 'staff' do programa deve considerar se há uma oportunidade dentro 

do seu programa ou na sede do seu país para apoiar uma prestação de serviços melhorada a sobreviventes de 

EAAS.  

• Garantir que todas as apreensões relacionadas com o financiamento de programas do DFID são 

denunciadas imediatamente para reportingconcerns@dfid.gov.uk e que os parceiros dão a devida 

importância a todas as denúncias, tomando medidas adequadas para documentar, investigar e apoiar  

sobreviventes. O confinamento não deve ser usado como desculpa para não apoiar @s sobreviventes no 

acesso a serviços vitais e de segurança ou para atrasar investigações. As opções de investigação à distância 
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também devem ser consideradas como uma medida interina sempre que possível. A Equipa de Investigadores 

de Proteção (EIP) está disponível para avaliar recomendações e apoio. 
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