
 

 

   
 

GSMA COLABORA COM A UNICEF NA PROTEÇÃO ONLINE ÀS CRIANÇAS  

 NA AMÉRICA LATINA E CARIBE 

Operadores Móveis Se Comprometem a Apoiar e Promover os Direitos das Crianças 

 

21 de Agosto de 2014, Londres – A GSMA anunciou hoje sua colaboração com o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para promover as diretrizes da indústria no 

sentido de  proteger crianças online na América Latina e  Caribe. A GSMA vai divulgar as 

Diretrizes da Indústria para a Proteção da Criança Online no âmbito da indústria móvel na 

América Latina e trabalhará em estreito contato com a UNICEF para identificar as maneiras 

como as operadoras podem promover os direitos das crianças e a cidadania digital 

responsável. 

 

Em resposta aos substanciais avanços na tecnologia, as novas Diretrizes da Indústria para a 

Proteção da Criança Online foram desenvolvidas pela UNICEF, a UIT, a GSMA e outras 

entidades, e são o resultado de uma consulta mais ampla com membros da sociedade civil, 

empresas, universidades, governos, organizações internacionais e jovens. Projetadas para 

serem relevantes a uma ampla gama de empresas que desenvolvem, fornecem ou utilizam 

de redes de comunicações e tecnologias de internet na oferta de seus produtos e serviços, 

as diretrizes  estabelecem uma base para a utilização mais segura e protegida de serviços 

baseados na Internet por crianças latino-americanas agora e no futuro.  

 

“Em colaboração com o governo, a aplicação de lei, a sociedade civil e as organizações de 

linha direta, as operadoras móveis desempenham um papel fundamental protegendo as 

crianças online,” disse Tom Phillips, diretor de Assuntos Regulatórios da  GSMA. “A GSMA e 

seus membros estão comprometidos em liderar o debate sobre a forma de proteger os 

jovens online e a tomar medidas proativas nesta área. O lançamento de iniciativas de 

autorregulação como a das novas Diretrizes é vital para os esforços correntes no sentido de 

criar um ambiente seguro para   crianças usarem de serviços móveis”. 

 

As novas Diretrizes abrangem cinco áreas-chave: 

 

 Incluir considerações sobre  direitos das crianças em todas as políticas corporativas 

e   processos de gestão 

 Desenvolver procedimentos operacionais padronizados para lidar com material de 

abuso sexual infantil 

 Criar um ambiente online mais seguro e apropriado à idade 

 Educar as crianças, pais e professores sobre a segurança das crianças online 

 Promover a tecnologia digital como uma forma de aumentar o envolvimento cívico. 

 

A GSMA vai trabalhar de perto com a UNICEF para promover as Diretrizes junto com as 

operadoras móveis da América Latina, por meio de uma série de workshops e webinários, 

além de oferecer apoio prático para a implementação das Diretrizes país a país. 

 

“A era atual de disponibilidade em massa de internet banda larga e tecnologia móvel coloca 

desafios significativos à segurança das crianças online , o que requer uma resposta global e 

coordenada,” disse Bernt Aasen, diretor regional da Unicef para América Latina e Caribe. 

“Embora iniciativas locais e nacionais continuem sendo essenciais, a Internet não conhece 



 

 

 

fronteiras, e a cooperação internacional sobre a proteção da criança online é essencial para 

proteger todas as crianças.” 

 

As novas Diretrizes da Indústria para a Proteção da Criança Online podem ser encontrada 
em http://www.gsma.com/publicpolicy/myouth/mobiles-contribution-to-child-protection 

 
-FINAL- 

 
Notas dos Editores 

1 Apesar dos profundos benefícios da Internet, as crianças podem enfrentar uma série de 

riscos ao utilizar as tecnologias de informação e comunicações incluindo a exposição a 

conteúdo impróprio para a idade, ou a contatos maliciosos e inadequados. As crianças 

precisam ter condição de navegar na internet com segurança, e tornar-se cidadãos digitais 

confiantes e responsáveis que entendam, por exemplo, as implicações a longo prazo de 

“pegadas digitais” pelo compartilhamento de fotos pessoais e publicação de comentários e 

informações online. 

 

Sobre a GSMA 

A GSMA representa os interesses da indústria mundial de comunicações móveis. 

Abrangendo mais de 220 países, a GSMA reúne cerca de 800 operadoras de serviços 

móveis do mundo, bem como mais de 250 empresas do ecossistema móvel mais amplo, 

incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de 

equipamentos, empresas de Internet e organizações em setores como serviços financeiros, 

saúde, mídia, transporte e serviços públicos. A GSMA também organiza eventos líderes da 

indústria como Mobile World Congress e Mobile Asia Expo. 

 

Para mais informações, acesse o site da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no 

Twitter: @ GSMA. 

 

Sobre a UNICEF 

A UNICEF promove os direitos e bem-estar de todas as crianças, em tudo o que fazemos. 

Junto com nossos parceiros, trabalhamos em 190 países e territórios para traduzir esse 

compromisso em ação prática, focando um esforço especial em chegar às crianças mais 

vulneráveis e excluídas, para o benefício de todas as crianças, em todos os lugares. Para 

mais informação sobre a UNICEF e  seu trabalho, acesse www.unicef.org/lac. Siga-nos no 

Twitter e Facebook. 
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