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PROJETO DE LEI N.º 689/XIV-2.ª

Agrava as penas aplicáveis a crimes contra a 

autodeterminação sexual de menores cometidos por meios 

informáticos (53.ª alteração ao Código Penal)

Exposição de motivos

Segundo dados da APAV, que lançou e gere a Linha Internet Segura, registou-

se em 2019 um total de 701 denúncias relacionadas com a deteção de 

conteúdos de pornografia infantil e discriminação racial: estão em causa 

comportamentos como “Data breaching”, “Phishing”, burlas online, “Grooming”, 

“Sextortion”, “Cyberbullying” e crimes de ódio, entre outros, que constituem as 

principais causas da vitimação online.

O RASI de 2019 também dá conta de um aumento da criminalidade investigada 

relativa à exploração sexual de menores online, reflexo de situações de abuso 

online praticadas por indivíduos isolados, portugueses ou vivendo em Portugal. 

A distribuição da pornografia é feita em canais de comunicação comum 

(Youtube, Facebook, Google Drive e Instagram), registando-se ainda um 

aumento no uso de plataformas mobile encriptadas para troca de imagens 

(Whatsapp e Telegram).

No ano passado, a Polícia Judiciária registou um aumento exponencial de 

queixas por pornografia de menores desde o início da pandemia – e o motivo é 

naturalmente o confinamento que foi necessário para travar a pandemia e 

Covid19: só na Diretoria do Norte da PJ, os crimes online visando apenas 
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crianças aumentaram mais de 150% – de 161 casos em 2019 para 396 em 

2020 – e a realidade é transversal ao resto do País.

Quando as crianças ficam isoladas em casa, ou quando não dispõem de 

monitorização parental adequada, ficam expostas a todo o tipo de perigos que 

podem advir de uma utilização displicente ou menos avisada da internet em 

geral e das redes sociais em particular: isto é, expostas a comportamentos 

criminosos por parte de adultos que se fazem passar por menores, ou enviando 

imagens íntimas a amigos ou namorados, que depois são partilhadas com 

terceiros e utilizadas para fins de vingança sexual, de extorsão e ciberbullying, 

entre outros.

Confrontados com um novo confinamento sem fim à vista, é natural o receio de 

que a probabilidade de os jovens serem vítimas deste tipo de criminalidade 

aumente, pelo que se impõe tomar alguma cautela preventiva e dissuasora de 

prática deste tipo de crime, designadamente, através do agravamento das 

penas aplicáveis a este tipo de crimes quando praticados com recurso a meios 

informáticos.

Nos últimos cinco anos, tem sido notado um aumento no número de decisões 

das Relações sobre pornografia de menores, o que espelha com segurança o 

número de casos a este propósito instaurados nos tribunais. Deste modo, o

aumento das penas atrás referido constitui um sinal para a sociedade, em 

primeiro lugar, pretendendo ser um elemento dissuasor destas condutas em 

que a vítima é particularmente indefesa em razão da idade e merecedor de 

especial proteção. 

Por outro lado, é sabido que as medidas de coação mais utilizadas nestes 

casos – a detenção na habitação com vigilância eletrónica e proibição de 

utilização de equipamentos informáticos e de acesso à internet, esta última 

sem possibilidade de fiscalização e controlo – são exemplo de medidas 
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insuficientes para acautelar o perigo de continuação da atividade criminosa.

Por essa razão, e em segundo lugar, o aumento de penas visa possibilitar que 

a continuação da atividade criminosa, no caso das condutas mais graves (v.g., 

pornografia de menores com fins lucrativos, aliciamento seguido de atos 

materiais) seja travado com a única medida de coação eficaz para esse efeito, 

ou seja, a prisão preventiva.

Pelo exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e legais aplicáveis, 

os Deputados abaixo assinados apresentam o seguinte projeto de lei:

Artigo 1.º

(Objeto)

A presente lei agrava as penas aplicáveis a crimes contra a autodeterminação 

sexual de menores cometidos por meios informáticos, procedendo à 

quinquagésima terceira alteração ao Código Penal aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 400/82, de 23 de setembro, alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de maio, 

pelos Decretos-Leis n.os 101-A/88, de 26 de março, 132/93, de 23 de abril, 

e 48/95, de 15 de março, pelas Leis n.ºs 90/97, de 30 de julho, 65/98, de 2 de 

setembro, 7/2000, de 27 de maio, 77/2001, de 13 de julho,

97/2001, 98/2001, 99/2001 e 100/2001, de 25 de agosto, e 108/2001, de 28 de 

novembro, pelos Decretos-Leis n.os 323/2001, de 17 de dezembro, e 38/2003, 

de 8 de março, pelas Leis n.os 52/2003, de 22 de agosto, e 100/2003, de 15 de

novembro, pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, pelas Leis 

n.os 11/2004, de 27 de março, 31/2004, de 22 de julho, 5/2006, de 23 de 

fevereiro, 16/2007, de 17 de abril, 59/2007, de 4 de setembro, 61/2008, de 31 

de outubro, 32/2010, de 2 de setembro, 40/2010, de 3 de setembro, 4/2011, de 

16 de fevereiro, 56/2011, de 15 de novembro, 19/2013, de 21 de fevereiro, 

e 60/2013, de 23 de agosto, pela Lei Orgânica n.º 2/2014, de 6 de agosto, 

pelas Leis n.os 59/2014, de 26 de agosto, 69/2014, de 29 de agosto, 



4

e 82/2014, de 30 de dezembro, pela Lei Orgânica n.º 1/2015, de 8 de janeiro, e 

pelas Leis n.os 30/2015, de 22 de abril, 81/2015, de 3 de agosto, 83/2015, de 5 

de agosto, 103/2015, de 24 de agosto, 110/2015, de 26 de agosto, 39/2016, de 

19 de dezembro, 8/2017, de 3 de março, 30/2017, de 30 de maio, 94/2017, de 

23 de agosto, 16/2018, de 27 de março, 44/2018, de 9 de 

agosto, 101/2019 e 102/2019, ambas de 6 de setembro, 39/2020, de 18 de 

agosto, 40/2020, de 18 de agosto e 58/2020, de 31 de agosto.

Artigo 2.º

(Alteração ao Código Penal)

Os artigos 176.º, 176.º-A e 176.º-B do Código Penal aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 400/82, de 23 de setembro, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 176.º

[…]

1 – […]

2 – […]

3 – […]

4 – […]

5 - Quem, intencionalmente, adquirir, detiver, aceder, obtiver ou facilitar o 

acesso, através de sistema informático ou qualquer outro meio aos materiais 

referidos na alínea b) do n.º 1 é punido com pena de prisão até 5 anos. 

6 - Quem, presencialmente ou através de sistema informático ou por qualquer 

outro meio, sendo maior, assistir, facilitar ou disponibilizar acesso a espetáculo 

pornográfico envolvendo a participação de menores é punido com pena de 

prisão de 1 a 8 anos. 

7 - Quem praticar os atos descritos nos n.ºs 5 e 6 com intenção lucrativa é 

punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. 
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8 – […] 

9 – […]

Artigo 176.º-A

[…]

1 – […]

2 - Se esse aliciamento for seguido de atos materiais conducentes ao encontro, 

o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

Artigo 176.º-B

[…]

1 – Quem, no contexto da sua atividade profissional ou com intenção lucrativa, 

organizar, fornecer, facilitar ou publicitar viagem ou deslocação, sabendo que 

tal viagem ou deslocação se destina à prática de crimes contra a liberdade e a 

autodeterminação sexual de menor, é punido com pena de prisão de 2 a 8

anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 

2 – […]”

Artigo 3.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Palácio de S. Bento, 18 de fevereiro de 2021

Os Deputados,

Telmo Correia

Cecília Meireles

João Almeida

Ana Rita Bessa
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João Gonçalves Pereira


