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I. A petição 

 

1. Introdução 

 

A presente petição deu entrada na Assembleia da República em 13 de janeiro de 2021, estando 

endereçada ao Presidente da Assembleia da República. Em 19 de janeiro de 2021, por despacho 

do Senhor Vice-Presidente da Assembleia, Deputado Fernando Negrão, a petição foi remetida 

à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para apreciação, 

tendo chegado ao conhecimento desta em 29 de janeiro de 2021. 

 

 
 

2. Objeto e motivação 

 

Os subscritores, em número de 49722, dirigem à Assembleia da República um alerta sobre a 

proliferação do discurso de ódio na Internet, advertindo para inexistência de regulação quanto 

a esta realidade e solicitando que o tema seja levado a debate para que se torne «incontornável 

a nível político».    

Justificando a sua pretensão, os signatários invocam a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e a Constituição, salientando a necessidade de proteger a honra, a dignidade e a 

intimidade da vida privada das vítimas de ataques e ofensas na Internet. Alertam ainda para as 

consequências graves que tais atos podem provocar sobre as vítimas, em particular, o efeito 

nefasto do cyberbullying sobre as crianças. Pedem que o tema não seja ignorado, temendo que, 

se assim for, esteja em causa a própria Democracia.  

   

II. Enquadramento legal e factual 

 

1 - O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, os peticionantes encontram-

se corretamente identificados, mostrando-se ainda genericamente presentes os demais 

requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º do Regime Jurídico de 
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Exercício do Direito de Petição (RJEDP), aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, na sua 

redação atual. 

 

Propõe-se, por isso, a admissão da presente petição. 

 

2 – Com interesse para a apreciação da petição, importa desde logo salientar que se encontram 

em apreciação na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, os 

seguintes projetos de lei: 

Projeto de Lei n.º 473/XIV/1.ª (PS) - Aprova a Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital;  

Projeto de Lei n.º 498/XIV/1.ª (PAN) - Aprova a Carta dos Direitos Digitais e um conjunto de 

medidas complementares que asseguram o reforço das garantias dos cidadãos no domínio 

digital. 

Embora tais iniciativas legislativas apresentem um escopo mais abrangente do que o objeto da 

presente petição, ambas integram propostas normativas que visam reforçar os direitos dos 

cidadãos em matéria de cibersegurança, de tratamento de dados pessoais e do respeito pela 

honra, imagem e bom nome de cada um, promovendo uma utilização neutra da Internet, livre 

de discursos de ódio e de apologia à violência ou à discriminação.   

Em termos de antecedentes parlamentares, cumpre-nos destacar que, na anterior Legislatura, 

foi apreciado o Projeto de Lei n.º 736/XIII/3.ª (PS) - Reforça a proteção jurídico-penal da 

intimidade da vida privada na internet, que deu origem à Lei n.º 44/2018, de 9 de agosto, que 

procedeu à quadragésima sexta alteração do Código Penal, reforçando a proteção jurídico-penal 

da intimidade da vida privada na Internet. 

A par desta iniciativa legislativa, destacamos a apreciação dos seguintes projetos de resolução: 

Projeto de Resolução n.º 1260/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que promova 

medidas de prevenção e combate ao cyberbullying e ao cibercrime, nomeadamente a criação 

de grupos de trabalho de avaliação da resposta penal a estes fenómenos e de avaliação dos 

diplomas legais e regulamentares vigentes em matéria de saúde mental; 

Projeto de Resolução n.º 921/XIII/2.ª (PEV) - Prevenção e combate do cyberbullying; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45116
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45218
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42045
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115946549/details/normal?q=lei+n.%C2%BA%2044%2F2018
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42058
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41467
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Projeto de Resolução n.º 860/XIII/2.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que promova 

medidas de prevenção e combate ao cyberbullying e ao cibercrime. 

 

3 – Do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, cumpre recordar que os crimes de 

difamação e injúria, previstos e punidos, respetivamente, pelos artigos 180.º e 181.º do Código 

Penal, preveem a aplicação de pena de prisão ou multa que pode ser agravada se  a «ofensa for 

praticada através de meios ou em circunstâncias que facilitem a sua divulgação», nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 183.º.  Quanto ao fenómeno do bullying em concreto, embora não 

encontre, em Portugal, tipificação legal autónoma, as condenações pela sua perpetração 

resultam, muitas vezes, da aplicação de tipos legais como a difamação, a injúria, a ofensa à 

integridade física, a coação, a ameaça, entre outros.  

 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. Atento o objeto da petição, uma vez admitida e nomeado o respetivo Relator1, poderá, 

a final, remeter-se o respetivo texto e o relatório final que sobre ele recair aos Grupos 

Parlamentares, aos DURP e às Deputadas Não Inscritas para o eventual exercício de 

iniciativa legislativa, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do 

RJEDP1; 

 

2. A presente petição deverá ser objeto de apreciação em Plenário, nos termos do n.º 1 do 

artigo 24.º do RJEDP, por se tratar de petição coletiva com mais de 7500 subscritores, 

pressupondo, igualmente, a audição dos peticionantes (n.º 1 do artigo 21.º do RJEDP), 

bem como a sua publicação integral no Diário da Assembleia da República, 

acompanhada do relatório correspondente (n.º 1 do artigo 26.º do RJEDP); 

 

 
1 Cfr. n.º 5 do artigo 17.º do RJEDP: «Recebida a petição, a comissão parlamentar competente toma conhecimento 

do objeto da mesma, delibera sobre a sua admissão, com base na nota de admissibilidade, e nomeia 

obrigatoriamente um Deputado relator para as petições subscritas por mais de 100 cidadãos.» 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41357
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102011015/73871478/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+penal+
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102011015/73871479/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+penal+
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202102011015/73871481/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+penal+



