Qualquer pessoa que procure aconselhamento

erro aos olhos da lei, a polícia tomará em

sobre sexting ou sobre como manter crianças

consideração as circunstâncias e lidará com o

livres de perigo online pode contactar a linha

caso de forma sensível.

de apoio do NSPCC 24 horas por dia ligando
para o 0808 800 5000 ou enviando um email

Sabia que…? Se alguém tirar a sua fotografia

para help@nspcc.org.uk.

com um telemóvel androide, é possível
determinar onde ambos estavam.

O que precisa de

Se um desconhecido o(a) contactar de forma
imprópria ou usar imagens contra si, preencha

saber acerca de

um formulário de participação em ClickCEOP
www.ceop.police.uk ou contacte o Crimestoppers

SEXTING

anonimamente através do 0800 555111.

e a Lei
Em caso de emergência, ligue
sempre para o 192 ou para o 999
NÃO ESQUEÇA - Se uma imagem que enviou
ou recebeu o(a) incomodou ou preocupou ou
se deseja aconselhar-se sobre a lei, pode
telefonar para a esquadra da polícia através do
612612 e pedir para falar com um elemento
da unidade de proteção policial PPU (Public
Protection Unit) que o(a) poderá ajudar.
Mesmo que uma criança tenha cometido um

Concebido com a ajuda de jovens da escola Le
Rocquier e do Jersey Youth Service Projects.

Sexting – o que é?

Se se tratar de uma imagem sexualmente

partilhá-la e a pessoa que recebe a fotografia

Sexting é quando alguém envia ou recebe no seu

explícita de um adulto enviada entre

estará a cometer um crime ao possui-la.

telemóvel, computador ou tablet uma mensagem,

crianças:

uma imagem ou um vídeo sexualmente explícito

Não é crime, mas em alguns casos poderá ser

sexualmente explícito(a) entre um adulto e

(pornográfico). Pode incluir discussões sexuais

adequado falar sobre possíveis preocupações com

uma criança (incluindo pedidos de fotografias

ou pedidos de imagens sexualmente explícitas.

o MASH (Multi Agency Safeguarding Hub)

sexualmente explícitas):

É considerado ilegal (crime)?

ligando para o 519000. O envio de uma

Depende daquilo que a imagem ou discussão
envolve e dos participantes. É considerado crime

imagem sexualmente explícita de um adulto para
uma criança pode constituir crime.

ter, tirar, fazer ou partilhar (ou planear partilhar)

Se se tratar de uma imagem sexualmente

uma fotografia sexualmente explícita de uma

explícita de uma criança (menor de 16

criança ou um jovem com menos de 16 anos.

anos): Pedimos-lhe que contacte a Polícia

Se se tratar de texto ou de uma discussão

Poderá ser considerado crime. Não apague nem
modifique nada, para poder mostrar a um adulto
ou agente policial de confiança, caso necessário.

dos Estados de Jersey ligando para o
612612 para receber aconselhamento e
orientação. Não apague, não grave e não

Se se tratar de texto ou de uma discussão

partilhe a imagem.

sexualmente explícito(a) entre crianças
Poderá ainda ser considerado crime, mas

Se se tratar de uma imagem sexualmente

dependerá dos pormenores do texto ou da

explícita / pornográfica de um adulto

discussão. Qualquer texto ou discussão que:

enviada entre adultos ou de uma discussão

E se se tratar de uma pessoa com menos de

sexual entre adultos:

16 anos que tirou uma fotografia dela

Não constitui crime sexual, mas se a imagem for

própria?

indesejada poderá ser considerado assédio ou

Ao tirar e possuir essa fotografia está a

chantagem.

cometer um crime. Se depois a enviar a outra
pessoa, está a cometer mais um crime por



incentive ou coaja uma criança a
participar em atividade sexual ou



inclua ou partilhe imagens sexuais de uma
criança para outra

deve participar-se à polícia.
Não apague nem modifique nenhum material.

