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CONCLUSÕES 

 

Exploração infantil aos nossos olhos... 

- São crianças que são obrigadas a trabalhar muitas horas, 

pressionadas psicologicamente a fazer coisas que não gostam ou que 

não se sentem bem e em troca não são recompensadas de forma 

adequada; 

- Qualquer atividade física ou psicológica que seja imposta à criança e 

não seja adequada à sua idade ou à sua condição física; 

- Trabalhar, violência, escravidão, não brincar, não estudar, 

sofrimento e angústia; 

- Formas diferentes: sexual, laboral, artística, psicológica, doméstica, 

comercial; 

- Falta de oportunidade da criança em ser criança. 

 

Recomendações: 

- Ouvir as crianças; 

- Explicar às crianças que a educação lhes garante um melhor futuro 

do que o dinheiro que recebem por trabalharem em criança; 

- Garantir apoio à habitação, acesso à educação, saúde e alimentação 

a todas as crianças; 

- Apoiar as associações e criar novas instituições que apoiem as 

“crianças de rua”; 
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- Apoio ao material escolar, livros e propinas para os mais 

carenciados; 

- Criar/apoiar bancos de calçado, vestuário e mobiliário para as 

famílias mais carenciadas; 

- Exercer mais controlo sobre as situações de trabalho infantil e 

violência doméstica e punir os responsáveis; 

- Sensibilizar a comunidade geral para as situações de trabalho infantil 

e dizer às pessoas para denunciar o que conhecem; 

- Melhorar condições e acesso ao emprego para as famílias 

carenciadas não ficarem expostas à tentação do “trabalho infantil”; 

- Apoiar a ocupação de tempos livres e oportunidades de lazer a todas 

as crianças; 

- Quebrar o ciclo de trabalho infantil nas famílias; 

- Carinho, amor e família. 
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