
DIRETRIZES PARA A PROTEÇÃO DE MENORES 
E OUTRAS PESSOAS VULNERÁVEIS 

 

 Desde 2013, os Vigários Regionais das diferentes circunscrições da Prelatura 
aprovaram normas para a investigação em caso de acusações de abuso sexual de menores 
atribuído a fiéis da Prelatura do Opus Dei, de acordo com as orientações da Congregação para 
Doutrina da Fé, contidas na Carta de 3 de maio de 2011, as indicações das diferentes 
Conferências Episcopais e as leis de cada Estado. 

 Recentemente, o Sumo Pontífice Francisco promulgou o Motu Proprio “Sobre a 
proteção de menores e das pessoas vulneráveis”, de 26 de março de 2019 (com a consequente 
Lei para a Cidade do Vaticano, número CCXCVII, Sobre a proteção dos menores e das pessoas 
vulneráveis, do Estado da Cidade do Vaticano, de 26 de março de 2019, e as Diretrizes para a 
proteção dos menores e das pessoas vulneráveis para o Vicariato da Cidade do Vaticano, de 
26 de março de 2019) e ao Motu proprio “Vos estis lux mundi”, de 7 de maio de 2019, a fim de 
fortalecer ainda mais o enquadramento institucional e normativo da Igreja e para prevenir e 
combater os abusos contra menores e pessoas vulneráveis. 

 Em vista do conteúdo destas normas e com plena adesão ao seu elevado propósito, 
dirijo a todos os fiéis da Prelatura estas diretrizes nas quais se recolhem as indicações dadas 
pelo Santo Padre e adaptam à atividade pastoral específica da Prelatura. 

 

I 

Princípios gerais 

 1. As medidas e procedimentos contidos nestas diretrizes visam contribuir para criar e 
manter um ambiente respeitador e consciente dos direitos e necessidades dos menores e das 
pessoas vulneráveis, que exclua os riscos de exploração, abuso sexual e maus-tratos na 
atividade realizada no âmbito da Prelatura. 

 2. Estas orientações são dirigidas a todos os fiéis da Prelatura, e também às pessoas que, 
não sendo fiéis da Prelatura, colaboram, de uma maneira ou de outra, nas suas iniciativas 
apostólicas e de formação cristã. 

 3. Nestas diretrizes, sempre que a natureza do assunto não o exclua, as pessoas 
vulneráveis são equiparadas a menores, mesmo quando isso não seja dito expressamente. 

 a) Por "menor" entende-se qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos. 
Ao menor é equiparada a pessoa que habitualmente tem um uso imperfeito da razão (cf. 
m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, art. 6 §1, 1°). 

 b) Por "pessoa vulnerável" entende-se, para efeitos destas diretrizes, qualquer 
pessoa em situação de doença, de deficiência física ou psicológica, ou de privação de 
liberdade pessoal, que de facto limite, mesmo ocasionalmente, a sua capacidade de 
entender ou de querer ou, em qualquer caso, de resistir à ofensa (cf. m.p. Vos estis lux 
mundi, art. 1, §2 a) e b)). 



 4. Os objetivos e princípios que orientam todas as normas e atuações destinadas a 
prevenir e combater os abusos contra menores e pessoas vulneráveis no âmbito da Prelatura 
são: 

 a) Objetivos: 

 – promover a consciencialização e o respeito pelos direitos e necessidades dos 
menores e das pessoas vulneráveis, e uma formação adequada para a sua proteção; 

 – prevenir qualquer forma de violência, abuso físico ou psíquico, negligência, 
desleixo, maus-tratos ou exploração; 

 – promover a consciencialização da obrigação de denunciar os abusos às 
autoridades competentes e de cooperar com elas em atividades destinadas a preveni-los 
e combatê-los; 

 – combater eficazmente qualquer abuso ou maus-tratos a menores ou pessoas 
vulneráveis; 

 – proporcionar às vítimas e às suas famílias um atendimento pastoral adequado, 
bem como, se for caso disso, o apoio médico, psicológico e jurídico conveniente. 

 b) Princípios gerais de atuação: 

 – reconhecer àqueles que afirmam ter sido vítimas, bem como às suas famílias, 
o direito a serem recebidos, escutados e acompanhados, dando o seguimento apropriado 
às suas informações ou denúncias; 

 – garantir aos envolvidos um procedimento em conformidade com o direito (c. 
221 §3, CIC) e respeitador tanto da presunção de inocência como dos princípios de 
legalidade e proporcionalidade penais; 

 – ao afastar sem dilação dos seus encargos a pessoa condenada por ter abusado 
de um menor ou de outra pessoa vulnerável, proporcionar-lhe o apoio adequado à sua 
reabilitação psicológica e espiritual, também com o objetivo da sua reintegração social; 

–  fazer todo o possível para reabilitar a reputação de quem foi injustamente 
acusado. 

 5. As autoridades da Prelatura comprometem-se a que sejam tratados com dignidade e 
respeito aqueles que alegam ter sido molestados, bem como as suas famílias. São-lhes 
assegurados, em particular: 

 a) o acolhimento, escuta e acompanhamento, inclusive, se for necessário, 
através de serviços específicos; 

 b) o atendimento espiritual; 

 c) a assistência médica, terapêutica e psicológica, conforme o caso. 

 6. Deve-se proteger a imagem, a privacidade e a confidencialidade dos dados das 
pessoas envolvidas. 

 



II 

Normas de prevenção 

 7. As iniciativas apostólicas com assistência pastoral da Prelatura (cf. Statuta, 121), nas 
quais participam menores ou pessoas vulneráveis, devem adotar protocolos de boas práticas e 
diretrizes para a sua proteção. 

 8. De acordo com o art. 2 do Motu Proprio Vos estis lux mundi, é criado na Prelatura o 
cargo de Coordenador para a proteção de menores, cujas competências e obrigações são as 
seguintes: 

1º Receber qualquer tipo de denúncia ou informação – diretamente da presumível 
vítima ou de terceiros – relacionada com os comportamentos mencionados nestas 
diretrizes. A receção da denúncia ou informação é confirmada ao denunciante e, se 
for o caso, à presumível vítima. 

2º Recolher os dados que forem necessários para identificar o acusado e as possíveis 
vítimas, bem como quaisquer dados posteriores relacionados com os factos 
referidos e com as pessoas afetadas. 

3º Orientar o denunciante e, se for o caso, a presumível vítima sobre os procedimentos 
legais, tanto no âmbito canónico como civil. 

4º Ajudar inicialmente as presumíveis vítimas através de um cuidadoso 
acompanhamento pessoal. 

5º No caso de uma denúncia oral, deve lavrar-se em ata – assinada pelo denunciante e 
na presença de um notário canónico – tudo o que for afirmado, deixando também 
constância das diligências realizadas. 

6º Enviar ao Vigário Regional a ata da denúncia e das diligências realizadas, com 
rapidez e discrição, deixando constância documental do envio e respetiva data, e 
disso informando o denunciante. 

7º Guardar o segredo de ofício de acordo com c. 1455 §3 do CIC. 

8º Informar periodicamente o Vigário Regional das diligências realizadas. 

 9. Cada Vigário Regional nomeia, no âmbito da sua circunscrição, um Coordenador 
para a proteção de menores e pessoas vulneráveis, pelo menos um Coordenador Adjunto, que 
o assiste na aplicação destas diretrizes e substitui quando necessário, e um Comité Assessor 
composto por, pelo menos, cinco pessoas. Cabe ao Coordenador promover as ações de 
prevenção e formação para o cuidado de menores e pessoas vulneráveis. É também 
especialmente responsável por acolher e acompanhar as pessoas que declarem ter sido vítimas 
de exploração, abuso sexual ou maus-tratos, bem como as suas famílias. 

 10. Antes de nomear as pessoas que irão lidar com menores ou pessoas vulneráveis nas 
iniciativas apostólicas com assistência pastoral da Prelatura, mesmo que seja uma colaboração 
ocasional: 



 a) Deve assegurar-se a idoneidade dos candidatos a interagir com essas pessoas, 
através de uma investigação adequada e também verificando a ausência de antecedentes 
penais de acordo com a legislação vigente. 

 b) Deve ser-lhes proporcionada, pelos meios mais adequados, formação 
conveniente para conhecer, identificar e prevenir os riscos de exploração e abuso 
sexual. 

 

III 

Normas de conduta 

 11. Nas iniciativas apostólicas que incluem menores, é dada prioridade à sua proteção. 
Na realização das suas atividades, os fiéis da Prelatura e os seus colaboradores devem: 

– usar de prudência e respeito ao lidar com menores; 

– oferecer modelos de referência positivos; 

– manter-se sempre à vista de outros quando estiverem na presença de menores; 

– informar os responsáveis sobre qualquer comportamento potencialmente perigoso 
que observem; 

– respeitar o âmbito de confidencialidade do menor; 

– informar os pais ou monitores sobre as atividades que pretendem realizar e do método 
previsto; 

– usar da devida prudência na comunicação com menores, também por telefone e nas 
redes sociais; 

– realizar atividades em salas adequadas à idade e fase de desenvolvimento dos 
menores, tomando especial cuidado para garantir, tanto quanto possível, que os 
menores não entrem ou permaneçam em locais onde não possam ser vistos ou estejam 
sem controlo; 

– evitar qualquer contacto inadequado ou desnecessário, físico ou verbal, que possa 
prestar-se a ambiguidades (carícias, beijos ou abraços imprudentes, injustificados ou 
que possam ser mal interpretados). 

 12. Está estritamente proibido aos fiéis da Prelatura e àqueles que são admitidos a 
colaborar em iniciativas apostólicas da Prelatura com a participação de menores ou outras 
pessoas vulneráveis: 

– infligir castigos corporais de qualquer tipo; 

– estabelecer relacionamento preferencial com qualquer das pessoas objeto destas 
normas; 

– expor qualquer destas pessoas a uma situação potencialmente perigosa para a sua 
segurança física ou mental; 



– dirigir-se-lhes de forma ofensiva; 

– ter condutas inapropriadas ou sexualmente sugestivas, ou participar nelas; 

– discriminar qualquer das pessoas abrangidas por estas normas ou um grupo delas; 

– pedir a qualquer delas para guardar um segredo; 

– dar diretamente a qualquer das pessoas abrangidas por estas normas ofertas que 
discriminem o resto do grupo; 

– transportar qualquer destas pessoas num veículo sem a companhia de mais ninguém; 

– fotografar ou filmar qualquer das pessoas abrangidas por estas normas sem o 
consentimento escrito dos seus pais ou representantes legais, se for esse o caso; 

– publicar ou divulgar, pela Internet ou nas redes sociais, imagens nas quais seja 
reconhecida qualquer pessoa abrangida por estas normas, sem o consentimento dos pais 
ou representantes legais, se for esse o caso; 

– contactar com alguma destas pessoas, mesmo por telefone ou nas redes sociais, sem 
o consentimento dos pais ou representantes legais, se for esse o caso. 

 13. Qualquer conduta inadequada ou de assédio que possa ocorrer entre alguma das 
pessoas previstas nestas normas, mesmo que não apresente características particularmente 
graves, deve ser tratada imediatamente, com equilíbrio, prudência e delicadeza, informando de 
imediato os pais ou responsáveis. 

 14. É indispensável o consentimento por escrito dos pais ou representantes legais para 
a participação de menores ou outras pessoas vulneráveis em atividades no âmbito pastoral da 
Prelatura. Os pais ou representantes legais devem receber informações sobre a atividades em 
causa, bem como os nomes e contatos dos responsáveis. As autorizações que contenham dados 
confidenciais são sujeitas a reserva. 

 

IV 

Receção de denúncias 

 15. Quem declarar ter sido vítima de qualquer dos abusos referidos nestas diretrizes, 
bem como a sua família, tem o direito a ser acolhido, escutado e acompanhado. O Vigário 
Regional, diretamente ou através do Coordenador para a Proteção de Menores, deve escutá-lo, 
assegurando-lhe que a situação será tratada da maneira indicada pelo direito; procurando que 
se lhe preste uma assistência espiritual adequada; e protegendo a sua imagem e a 
confidencialidade dos dados pessoais. O Vigário Regional pode confiar o acompanhamento 
espiritual das pessoas ofendidas e dos seus familiares a um sacerdote qualificado. 

 16. É assegurada também, se for caso disso, assistência médica, psicológica e social, 
bem como informações de carácter legal. 

 17. Sem prejuízo do sigilo sacramental, os fiéis da Prelatura e as pessoas que, não sendo 
fiéis da Prelatura, colaboram nas iniciativas apostólicas e de formação cristã, que tenham 
informações ou suspeitas fundadas de que um menor ou uma pessoa vulnerável pode estar a 



ser vítima de algum dos abusos aqui previstos, devem informar o Vigário Regional, diretamente 
ou através do Coordenador para a proteção de menores. 

 18. Quando as denúncias ou informações não forem manifestamente infundadas, o 
Vigário Regional afasta o presumível autor dos factos das atividades apostólicas da Prelatura, 
enquanto se realizam as diligências previstas. 

 19. As autoridades civis devem ser informadas das acusações de abuso sexual de 
menores que sejam consideradas verosímeis, de acordo com a lei civil e canónica em vigor, 
salvo se a comunicação envolver a violação da confidencialidade da direção espiritual, do sigilo 
do sacramento da Reconciliação ou alguma das hipóteses previstas no CIC, c. 1548 §2. 

 Este direito e dever são sempre respeitados. Em caso algum é feita qualquer tentativa 
de dissuadir a presumível vítima ou a sua família de denunciar o caso às autoridades civis. O 
Coordenador deve, pelo contrário, informar a presumível vítima ou os seus pais ou 
representantes legais sobre este direito e dever, e incentivá-los a exercê-lo. 

 No caso de oposição escrita e fundamentada da presumível vítima ou dos seus 
representantes, ou no caso de recusa em declarar essa oposição por escrito, o Vigário Regional 
seguirá o estabelecido na lei civil. De qualquer modo, após solicitar o parecer do Comité 
Assessor, se considerar que é necessário para proteger a presumível vítima ou outros menores, 
dará conhecimento da denúncia ou da informação recebida às autoridades civis. 

 

V 

Modo de tratar as denúncias 

 20. Sem prejuízo das investigações realizadas em procedimentos civis, o Vigário 
Regional, nos casos da sua competência, confiará com a maior diligência a investigação prévia, 
de acordo com o cânon 1717 do CIC, ao Promotor de Justiça da sua circunscrição ou a um 
delegado ou, se isto não for possível, fá-la-á pessoalmente. 

 21. Durante a investigação, entre outras coisas que possam ser relevantes, deve 
averiguar-se, tanto quanto possível, a conduta sob investigação e as suas circunstâncias, os 
dados pessoais e a idade das pessoas envolvidas, os danos causados e a possível implicação do 
foro sacramental. Podem recolher-se documentos, provas e testemunhos das várias áreas e 
ambientes em que terá atuado a pessoa investigada. Quem conduz a investigação também pode 
fazer uso de declarações, testemunhos, documentos e pareceres de peritos, recolhidos no 
âmbito civil, a que seja possível aceder, bem como qualquer sentença ou decisão dos órgãos 
jurisdicionais do Estado sobre os factos investigados. Para este fim, o Vigário Regional pode, 
se julgar prudente, suspender o processo canónico até à conclusão da investigação civil. 

 22. No decurso da investigação prévia, procurar-se-á: 

 a) ajudar na recuperação espiritual e psicológica de cada pessoa envolvida; 

 b) recolher sem demora a declaração da pessoa que se apresenta como vítima 
da maneira apropriada ao caso; 



 c) esclarecer a pessoa que aparece como vítima, ou os seus representantes, sobre 
os seus direitos e como exercê-los, incluindo a possibilidade de apresentar provas e 
solicitar ser ouvido, diretamente ou através de representante; 

 d) informar as mesmas pessoas, se assim o solicitarem, sobre a conclusão da 
investigação e o desenvolvimento das diligências posteriores; 

 e) aconselhar a pessoa lesada a recorrer à assistência de consultores civis e 
canónicos; 

 f) preservar a pessoa lesada e a sua família de qualquer intimidação ou 
represália; 

 g) proteger a imagem, a privacidade e a confidencialidade dos dados pessoais 
das partes envolvidas. 

 23. É garantida a presunção de inocência, devendo evitar-se pôr em perigo a reputação 
da pessoa investigada. Salvo razões ponderosas em contrário, a pessoa sob investigação deve 
ser rapidamente informada sobre a investigação em curso e as razões que a motivam. Deve 
ainda ser encorajada a fazer uso da assistência de consultores civis e canónicos. É-lhe 
igualmente disponibilizada assistência espiritual e psicológica. 

 24. Havendo perigo de reincidência nos delitos, são tomadas sem demora as medidas 
cautelares adequadas, de acordo com o Direito. 

 25. Se a investigação confirmar pelo menos a verosimilhança do possível delito que 
determinou a sua abertura, o Vigário Regional continua o procedimento canónico exigido pelo 
Direito e informa as autoridades civis competentes. No caso contrário, o Vigário Regional 
emite um decreto de arquivamento do processo, mantendo no seu arquivo secreto a 
documentação que ateste as diligências realizadas e os motivos da decisão tomada.  

 Quando o acusado for um clérigo, mesmo que tenha sido decidido o arquivamento do 
processo, deve informar-se a Congregação para a Doutrina da Fé (cf. Normæ de gravioribus 
delictis, arts. 6 e 16). Para o efeito, o Vigário Regional envia à Cúria prelatícia, logo que 
possível, uma cópia autenticada das atas da investigação e do correspondente decreto.  

 26. Qualquer pessoa declarada culpada de cometer um delito de abuso contra um menor 
ou uma pessoa vulnerável é exonerada dos seus cargos ou encargos apostólicos ou pastorais. 
No entanto, deve ser-lhe proporcionado apoio adequado para a sua reabilitação psicológica e 
espiritual, bem como para a sua reintegração social. 

 27. Para a aplicação concreta destas diretrizes, cada Vigário Regional procederá à 
revisão do Protocolo para a proteção dos menores da sua circunscrição, tendo em conta o 
modelo de protocolo anexo a estas diretrizes, as indicações que tenha dado a Conferência 
Episcopal local e as leis civis em vigor. 

 

 

Roma, 22 de fevereiro de 2020 


