
 

 

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA  

 

A PROCURA - Fundação Claret, respeita de forma inequívoca todos os Direitos da Criança, 

proclamados pela Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n.º 1386 (XIV), de 20 de 

novembro de 1959. 

Tendo em conta que a criança é o aspeto central do programa “Amigos da Escolinha”, sentimos 

a necessidade de criar um regulamento que alerte, esclareça e defina o modo de atuação dos 

Amigos da Escolinha (AE) durante o processo de relacionamento com as crianças envolvidas. 

Este regulamento pretende que os AE interiorizem a ideia de que a ajuda ao desenvolvimento 

das crianças não se pode restringir a convicções pessoais subjetivas mas que o seu contributo 

individual é precioso e fundamental quando incorporado num projeto coletivo e com perspetiva 

de continuidade. 

Deste modo, e para que a criança nunca possa ser posta em risco, é preciso assegurar uma 

política de proteção do menor, cujo regulamento se apresenta: 

1. Os contactos presenciais das crianças com os AE do programa de apadrinhamento “Amigos 

da Escolinha” em São Tomé ou em Portugal serão planeados com a Procura. Se forem feitos 

fora deste âmbito, os interessados deverão manifestar-se por escrito antecipadamente, 

para que a Procura tenha tempo útil para emitir o seu parecer sobre o assunto. 

2. Se os AE não cumprirem o que está escrito no parágrafo anterior, a Procura reserva para si 

o direito de os excluir deste programa e de não permitir os contactos presenciais com as 

crianças, nos espaços da Procura. 

3. Qualquer contacto realizado entre as crianças e os AE, após este último tomar conhecimento 

do programa tem de ser comunicado à Procura. Se os AE pretenderem manter um 

relacionamento com algumas crianças (mail, telefone, vídeo, ou de qualquer outra forma) 

ficam obrigados a transmitir por escrito à Procura essa vontade. Caso contrário, 

comprometem-se a não contactar as crianças fora do programa estipulado. Por outro lado, 

se as crianças contactarem os AE, estes têm a obrigação de comunicar o facto ao responsável 

da Procura no próprio dia. 

4. Quando existir contacto presencial, os AE comprometem-se a respeitar todas as 

recomendações da Procura e a não ter atitudes discriminatórias face às crianças. Em 

nenhuma circunstância os AE se podem isolar com uma criança, sair para espaços exteriores 

à Escolinha ou encontrar-se com uma criança no exterior. 

5. Os AE comprometem-se a não contactar as famílias das crianças. Caso algum membro das 

famílias contacte por qualquer via os AE, estes devem informar a Procura de imediato. 

6. Qualquer relacionamento ou apoio financeiro entre os AE, as crianças ou as famílias destas 

que não tenha sido referido nos pontos anteriores deve ser sempre comunicado à Procura. 

Daqui resultará uma decisão que deverá ser acatada pelos AE. 

7. A posse de imagens que envolvam as crianças e as suas famílias é proibida no âmbito deste 

programa, excepto se a família da criança der o seu consentimento expresso e inequívoco. 

8. Os AE deverão ainda conhecer as leis de São Tomé e Príncipe comprometendo-se a atuar 

em conformidade nomeadamente no que diz respeito aos direitos da criança. 


