




CASO MARY ELLEN WILSON

Primeiro caso conhecido de instauração de providência judicial em 
siuação de maus tratos a criança



Declaração Universal dos Direitos da Criança

Convenção dos Direitos da Criança

Carta Internacional da Educação Física e do Desporto da Unesco

Carta Europeia do Desporto 







19. Protection of minors

1. International transfers of players are only permitted if the player is 
over the age of 18.

2. The following three exceptions to this rule apply:
a. The player’s parents move to the country in which the new club is 

located for reasons not linked to football.
b. …
c. …

3.The conditions of this article shall also apply to any player who has 
never previously been registered with a club, is not a national of the 
country in which he wishes to be registered for the first time and has not 
lived continuously for at least the last five years in said country.

4.
5.







Direito ao Desporto



Constituição da República Portuguesa

Artigo 79.º (cultura física e desporto):
1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto.
2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e

colectividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e
a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no
desporto.

Artigo 69.º (infância):
1. As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao

seu desenvolvimento integral (…)

Artigo 70.º (juventude): Os jovens gozam de proteção especial para

efetivação dos seus direitos (…) na educação física e no desporto (…)



Convenção dos Direitos da Criança

Artigo 29.º (direito à educação): Os Estados Partes acordam em que a

educação da criança deve destinar-se a promover o desenvolvimento da
personalidade da criança, dos seus dons e aptidões mentais e físicos na medida
das suas potencialidades

Artigo 31.º (direito ao lazer, repouso e tempos livres): Os Estados

Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito
de participar em jogos e actividades recreativas próprias da sua idade…



Direito a que a deixem em paz…



Convenção dos Direitos da Criança

Artigo 12.º (opinião da criança):
1. Os Estados Partes garantem à criança com capacidade de discernimento o

direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe
respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da
criança, de acordo com a sua idade e maturidade

Código Civil
Artigo 1878.º (conteúdo das responsabilidades parentais):

1. (…)
2. Os filhos devem obediência aos pais; estes, porém, de acordo com a

maturidade dos filhos, devem ter em conta a sua opinião nos
assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes autonomia na
organização da própria vida.



Direito a conciliar desporto e formação…



Constituição da República

Artigo 73.º (educação, cultura e ciência):

1. Todos têm direito à educação e à cultura

Convenção dos Direitos da Criança

Artigo 28.º (direito à educação):
Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e tornam o ensino
primário obrigatório e gratuito para todos



2009

12 anos

Lei 85/2009, 27.08



Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto
Artigo 6.º (promoção da actividade física):
1. (…)
2. (…) são adoptados programas que visam (…) promover a conciliação da

actividade física com a vida pessoal, familiar e profissional

Regime Jurídico do Contrato de Formação Desportiva
Artigos 2.º, alínea d), e 28.º (formando desportivo):
Pode ser formando desportivo, o praticante jovem, com idade compreendida
entre 14 e 18 anos que, tendo concluído a escolaridade obrigatória ou estando
matriculado e a frequentar o nível básico ou secundário de educação, assine
contrato de formação desportiva, com vista à aprendizagem ou aperfeiçoamento
de uma modalidade desportiva.

Artigo 32.º, n.º1, alínea e) (deveres da entidade formadora):
Constituem, em especial, deveres da entidade formadora proporcionar ao
formando desportivo a frequência e a prossecução dos seus estudos, garantindo
a não sobreposição da formação com o horário escolar

Desporto de Alto Rendimento (DL 272/2009)
Artigos 13.º a 22.º (regime escolar):



Direito a mudar















Direito à protecção



Condenados por
i. Crime contra a liberdade sexual
ii. Crime contra a autodeterminação sexual
iii. Crime de violência doméstica
iv. Crime de maus tratos 







Convenção dos Direitos 
da Criança –artigo 19.º

Convenção do Conselho da Europa
contra a Exploração Sexual e o Abuso
Sexual de Crianças (Convenção de
Lanzarote) –artigo 5.º

Directiva 2011/93/UE

Lei 113/2009, de 17.09



empregos
públicas ou 
privadas

profissões

funções
remuneradas ou 

não

Que envolvam 
contacto regular 
com menores

actividades



Para que haja contacto regular com menores

ocorra, bastará que o mesmo se verifique reitera-
damente, repetindo-se como ocorrência normal no
decurso do exercício de funções e em direta conexão com
estas, não sendo necessário que tenha natureza contínua
e abarque integralmente o dia a dia laboral do
trabalhador, designadamente através da assunção da
responsabilidade, da educação, do tratamento ou da
vigilância dos menores.

Parecer do Conselho Consultivo da PGR 35/2016



Candidato 
condenado na 
pena acessória 

prevista no 
artigo 69.º B do 

Código Penal

• O candidato não pode, de 
todo, ser admitido

• A admissão dolosa 
constitui a prática de 
crime –n.º13 do artigo 2.º

Candidato 
condenado pela 
prática de tipo 

legal do catálogo 
mas sem 

condenação na 
pena acessória 
do artigo 69. B 

do Código Penal

• A entidade recrutadora 
pondera e decide em 
função do risco concreto

• Pode decidir pela 
admissão do candidato

Candidato sem 
condenações 

pelo  tipo legal 
de crime do 

catálogo e sem 
penas acessórias

• Nenhum problema

• O candidato pode ser 
admitido

A entidade 
recrutadora 

pede ao 
candidato o CRC 

e pondera a 
idoneidade 



MUITO OBRIGADO


